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พระอภิธรรมปฎก
เลมที่ ๗

ปฏฐาน ภาคที่ ๕

๑

ขอนอบนอมแดพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น

อนุโลมทุกปฏฐาน (ตอ)
๕๕. สารัมมณทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑] ๑. สารัมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม
เกิดขึ้น
๑. บาลีเลมที่ ๔๓.
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัย
สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
๔. อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
จิตตสมุฎฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
๕. สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัย
หทยวัตถุ.
๖. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทยวัตถุ. กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๗. สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ.
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๘. อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๙. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.

๒. อารัมมณปจจัย
[๒] ๑. สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึน้
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัย
หทยวัตถุ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 4

๓. สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนา
รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๓] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ 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 ๑
วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี
๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๔] ๑. สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๒. อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัย
สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว ฯลฯ มหาภูตรูป
๑ ฯลฯ
๕. สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัย
หทยวัตถุ.
๖. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัย
หทยวัตถุ กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๗. สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
๘. อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๙. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัย
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย,
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
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๒. นอารัมมณปจจัย
[๕] ๑. อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึน้
เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ ฯลฯ ตลอดจนถึงอสัญญสัตว.
๓. อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๖] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมันนตรปจจัย
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 ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ
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ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๗] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ใน
นอธิปติปจจัยมี ๙ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๘] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ . . . ใน
สหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙
วาระ.
ปฏิจจวาระ จบ
สหชาตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๙] ๑. สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑ - ๒ - ๓) เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๕. สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๖. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๗. สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรมและหทยวัตถุ
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๘. อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๙. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนสารัมมณธรรม และหทยวัตถุ
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม และมหา
ภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๑๐] ๑. สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึน้
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนสารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัย
ขันธ ๒.
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึน้
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และ
จักขายตนะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ และกายายตนะ ฯลฯ
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๑] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ใน
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นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๑๒] ๑. สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑ - ๒ - ๓) เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว ฯลฯ อาศัย
มหาภูตรูป ๑.
๕. สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ, ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม ซึง่ เปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ.
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ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยหทยวัตถุ.
๖. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๗. สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจัก
ขายตนะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๘. อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสามรัมมณธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๙. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรมและอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทยวัตถุ
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
และมหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๓] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย 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
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๑๔] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ.
ฯลฯ

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๑๕] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.... ใน
อนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ฯลฯ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ
ปฏิจจวาระ จบ
นิสสยวาระ เหมือนกับปจจยวาระ.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๖] ๑. สารัมมณธรรม เจือกับสารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒
เจือกับขันธ ๒ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๗] ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี
๑ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๑๘] ๑. สารัมมณธรรม เจือกับสารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 17

โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เจือกับขันธ
ทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๙] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกันมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ.
สังสัฏฐวาระ จบ
การนับจํานวนวาระสองวาระนอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึง
กระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๐] ๑. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ สารัมมณเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ สารัมมณเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม และ
อนารัมมณธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ สารัมมณเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๒. อารัมมณปจจัย
[๒๑] ๑. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรมแลวพิจารณาซึ่ง
กุศลกรรมนัน้ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนัน้
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลกรรมที่ตนสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน
ฯลฯ พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน.
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค, พิจารณาผล,
พิจารณากิเลสทั้งหลายที่ละแลว พิจารณากิเลสที่ขมแลว.
บุคคลรูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน.
บุคคลพิจารณาขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลรูจิตของบุคคลที่พรอมเพรียงดวยสารัมมณจิต ดวยเจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
สารัมมณขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, แกเจโตปริยญาณ
แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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๒. อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพยจักษุ ฟงเสียง ดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะเปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ.
อนารัมมณขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกอิทธิวิญญาณ, แกเจโตปริยญาณ แกปพุ เพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๓. อธิปติปจ จัย
[๒๒] ๑. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํากุศลกรรม
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา, ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
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เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ยอมเกิดขึ้น
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ
พิจารณากุศลกรรมที่สั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลว
ทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว ทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ฯลฯ ทําผลใหเปนอารมณหนักแนน ฯลฯ
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําสารัมมณขันธ
ทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําสารัมมณขันธนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
สารัมมณอธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย.
๒. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
สารัมมณอธิปติธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม และ
อนารัมมณธรรม
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มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
สารัมมณอธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลายกระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา.
นิพพาน เปนปจจัยแก โคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ

๔. อนันตรปจจัย
[๒๓] ๑. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ สารัมมณธรรมที่เกิดกอน ๆ ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
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๕.สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
เปนปจจัย ดวยพลังอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
เปนปจจัย ดวยพลังอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ เหมือน
กับสหชาตปจจัย ในปฏิจจวาระ
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ เหมือน
กับอัญญมัญญปจจัยในปฏิจจวาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ เหมือนกับ
นิสสยปจจัยในปฏิจจวาระ.

๙.อุปนิสสยปจจัย
[๒๔] ๑. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลที่เขาไปอาศัยศรัทธาแลว ยอมใหทาน ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ ปญญา ความปรารถนา สุขทางกาย
ทุกขทางกายแลว ยอมใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด, ฆาสัตว ฯลฯ ทําลาย
สงฆ.
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ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข
ทางกาย เปนปจจัยแกศรัทธา แกราคะ แกความปราถนา แกสุขทางกาย
แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัย อุตุ โภชนะ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิด ฯลฯ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
อุตุ โภชนะ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา
แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๒๕] ๑. อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
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บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักษุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิณญาณ.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกสารัมมณขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๒๖] ๑. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ.

๑๒. อาเสวนปจจัย
[๒๗] ๑. สารัมมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ.

๑๓.กัมมปจจัย
[๒๘] ๑. สารัมมณปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
สารัมมณเจตนา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
สารัมมณเจตนา เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
๒. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
สารัมมณเจตนา เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
สารัมมณเจตนา เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
๓. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม และ
อนารัมมณธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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สารัมมณเจตนา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
สารัมมณเจตนา เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย
[๒๙] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.

๑๕. อาหารปจจัย
[๓๐] ๑. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย. มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓)
๔. อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ กฬฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.

๑๖. อินทริยปจจัย
[๓๑] ๑. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของอินทริยปจจัย. มี ๓ วาระ (วาระ๑-๒-๓)
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๔. อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
๕. อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายินทรีย เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๖. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัย
แกสารัมมณธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย และจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ กายินทรีย และ
กายวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย.

๑๗. ฌานปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๓๒] ๑. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของฌานปจจัย. มี ๓ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๓ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๓๓] ๑. สารัมมธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
๒. อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกสารัมมณขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.

๒๑. อัตถิปจจัย
[๓๔] ๑. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม เปนปจจัยขันธ ๓ ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๒. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม และ
อนารัมมณธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. เหมือนกับปฏิจจวาระ
๔. อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม
ดวยอํานาจอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๕. อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ อาหาระ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกสารัมมณขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 31

จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักษุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกสารัมมณขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิ
ปจจัย.
๖. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัย
แกสารัมมณธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ และกายายตนะ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
๗. สารัมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัย
แกอนารัมมณธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
สารัมมณขันธ และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
สารัมมณขันธ ที่เกิดภายหลัง และกพฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
สารัมมณขันธที่เกิดขึ้นภายหลัง และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๓๕] ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑
วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ในนิสสยปจจัยมี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓
วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๖ วาระ ในฌานปจจัยมี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัตถิปจจัย ๗ วาระ ใน
นัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๓๖] ๑. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาต-
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ปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย.
๒. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม และ
อนารัมมณธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย.
๔. อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๖. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัยแก
สารัมมณธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.
๗. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัยแก
อนารัมมณธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
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ของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๓๗] ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอนารัมมณปจจัย ๗ วาระ ฯลฯ
ในนสมนันตรปจจัยมี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ในนิสสยปจจัยมี ๖ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย ๗ วาระ ฯลฯ ใน
นมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๓๘] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๓๙] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ.... ใน
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ พึงกระทําอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
สารัมมณทุกะ จบ
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๕๖. จิตตทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๐] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป อาศัยจิต.
๒. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจติ , ขันธ ๑
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ, อาศัยขันธทั้งหลาย อาศัย
หทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๓. ธรรมที่เปนจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทยวัตถุ.
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๔. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒, จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต,
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต.
ขันธ ๑, จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๕. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจติ และจิต,
ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตและมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต
และจิต, ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิต และหทยวัตถุ.

๒. อารัมมณปจจัย
[๔๑] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ ขันธ ๒ อาศัย อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต, ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๓. ธรรมที่เปนจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธ ทั้งหลายที่ไมใชจิต.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทยวัตถุ.
๔. ธรรมที่ไมใชจิต และธรรมที่ไมใชจติ อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต, ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต,
ขันธ ๒ ฯลฯ
๕. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนจิต อาศัยจิต และหทยวัตถุ.
ฯลฯ

การนับจํานวนปจจัยในอนุโลม
[๔๒] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี
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๕ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี
๕ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕
วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ ปจจัย ในนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๔๓] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอเหตุกจิต.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยจิตที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
๒. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ซึ่ง
เปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
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ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๓. ธรรมที่เปนจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทยวัตถุ
๔. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒, จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต
ซึ่งเปนอเหตุกะ, ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๕. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ซึ่ง
เปนอเหตุกะ และจิต, ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่
ไมใชจิต และจิต, ขันธ ๒ ฯลฯ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 41

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทไี่ มใชจิต อาศัยจิต และหทยวัตถุ,
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยยอุทธัจจะ อาศัยจิตที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.

๒. นอารัมมณปจจัย
[๔๔] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๓. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และสัปยุตตขันธทั้งหลาย, จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
กฏัตตารูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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๓. นอธิปติปจจัย
[๔๕] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึน้
เพราะนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ.
๔. นอนันตรปจจัย ฯลฯ ๗. นอุปนิสสยปจจัย
เพราะนอนันตรปจจัย ฯลฯ เพราะนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ.

๘. นปุเรชาตปจจัย
[๔๖] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึน้
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ และกฏัตตาปจจัย อาศัยจิต.
๒. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๓. ธรรมที่เปนจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
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คือ ในอรูปภูมิ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทยวัตถุ.
๔. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๕. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ที่ไมใชจติ และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต และจิต.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิต และหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,
กฏัตตารูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย.

๙. นปจฉาชาตปจจัย ๑๐. นอาเสวนปจจัย
เพราะนปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ เพราะนอาเสวนปจจัย

๑๑. นกัมมปจจัย
[๔๗] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึน้
เพราะนกัมมปจจัย
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คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยจิต.
๒. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะนกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต.
พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
๓. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต และจิต
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๔๘] ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัยมี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มีวาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๔๙] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ใน
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ.
ฯลฯ

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระปจจนียะ
[๕๐] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ. . . ใน
อนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓
วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
สหชาตวาระ เหมือนกับ ปฏิจจวาระ.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๑] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิต สมุฏฐานรูป อาศัยจิต, ในปฏิสนธิขณะ
ฯลฯ ขันธ ๒.
๒. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต
ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป, ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต
อาศัยหทยวัตถุ.
๓. ธรรมที่เปนจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต, จิต อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทยวัตถุ.
๔. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒, จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต
ฯลฯ ขันธ ๒.
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จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒, จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไม
ใชจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๕. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และ
จิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิตและหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต
และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิตและหทยวัตถุ.
๒. อารัมมณปจจัย
[๕๒] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๒. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยหทยวัตถุ.
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ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักษุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ ขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต
อาศัยหทยวัตถุ.
๓. ธรรมที่เปนจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต, จิต อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทยวัตถุ.
จักษุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ.
๔. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจติ ฯลฯ ขันธ ๒.
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิณะ จักษุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย
จักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยกายายตนะ.
๕. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิต และหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิต และหทยวัตถุ.
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักษุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ และจักขุวิญญาณ ฯลฯ อาศัยกายายตนะ และกายวิญญาณ.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๕๓] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๕๔] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอเหตุจิต.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยจิตที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๒. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ซึ่ง
เปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกะปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
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ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักษุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ ขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ.
๓. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ, จิต อาศัย
หทยวัตถุ.
อเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทยวัตถุ, จักขุวิญญาณ อาศัย
จักขายตนะ ฯลฯ อาศัยกายายตนะ.
๔. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒, จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีไ่ มใชจิต
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ อาศัยกายายตนะ.
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๕. ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ซึ่งเปน
อเหตุกะ และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิต และหทยวัตถุ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่ไมใชจิต อาศัยจิต และ
หทยวัตถุ.
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักษุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ และจักขุวิญญาณ ฯลฯ อาศัยกายายตนะ ฯลฯ
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๕๕] ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย ที่ ๕ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
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มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๕๖] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ . . . ใน
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ.

ปจจานียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจานียานุโลม
[๕๗] เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
นิสสยวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๘] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต เจือกับธรรมที่เปนจิต เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เจือกับจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชจิต เจือกับธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับธรรมที่ไมใชจิต, ขันธ ๑ เจือกับขันธ ๒
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. ธรรมที่ไมใชจิต เจือกับธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต เจือกับขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ เจือกับธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต เจือกับขันธ ๑ ที่ไมใชจติ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๕. ธรรมที่ไมใชจิต เจือกับธรรมที่เปนจิต และธรรม
ที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และจิต ฯลฯ ขันธ ๒
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๕๙] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๖๐] ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ.
การนับทั้งสองวาระนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้
ทั้งหมด.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๑] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกกรรมที่เปนจิต และ
ธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ, จิต และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๖๒] ๑. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย
ำนาจของอารัมมณปจจัย
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คือ จิต ปรารภจิต เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๒)
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต ปรารภจิต เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ปรารภจิต เกิดขึ้น.
๔. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน รักษาศีล กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณา
ซึ่งกุศลกรรมนั้น ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลนั้น ราคะ
ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น
พิจารณากุศลที่ตนอบรมมาดีแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลาย ออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค, พิจารณาผล,
พิจารณานิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชจิต พิจารณากิเลส
ที่ขมแลว รูซ ึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นในกาลกอน.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ และ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
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บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยธรรมที่ไมใชจิต ดวยเจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักษุวิญญาณ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกอิทธิวิญญาณ, แกเจโตปริยญาณ,
แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
๕. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนตน ที่วาบุคคลใหทาน ฯลฯ
ไมมีแตกตางกัน ขอที่ตางกันมีแตวา รูปายตนะเปนปจจัยแกจักษุวิญญาณ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ, ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต เปน
ปจจัยแกอิทธิวิญญาณ ฯลฯ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมเปนจิตและ
ธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนตน ที่วาบุคคลใหทาน ฯลฯ
ไมมีแตกตางกัน ขอที่ตางกันมีแตวา รูปายตนะเปนปจจัยและก็จักษุวิญญาณ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ ฯลฯ
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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๗. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนจิต ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ จิต ปรารภจิต เเละสัมปยุตตขันธทั้งหลาย มี ๓ วาระ (วาระ
ที่ ๗-๘-๙)

๓. อธิปติปจจัย
[๖๓] ๑. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
จิต ทําจิตใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมเกิดขึ้น.
๒. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต ทําจิตใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
จิตตาธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และ
ธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ทําจิตใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลว ยอมเกิดขึ้น.
๔. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
บุคคลกระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลธรรมที่ตนอบรมมาดีแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค, ผล ฯลฯ
นิพพาน ฯลฯ กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน แกมรรค, แกผล, ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ
ยอมเกิดขึ้น.
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
คําอธิบายทั้งสองอยางนี้ เหมือนกับคําอธิบายตามบาลีตอนตน ไมมี
แตกตางกัน พึงกระทําทั้งอารัมมณาธิปติ และสหชาตาอธิปติ.
๖. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนจิต ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ แมทั้ง ๓ วาระ (วาระที่๗ - ๙)
ธรรมที่พึงทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน ก็เปนอารัมมณาธิปติ
อยางเดียว.

๔. อนันตรปจจัย
[๖๔] ๑. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จิตที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลังๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
๒. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมเปนจิต
อํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ จิตที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่ไมใชจิตที่เกิด
หลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จิต เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๓. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และ
ธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จิตที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกจิต ที่เกิดหลัง ๆ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตที่เกิดกอน ๆ ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
แม ๒ วาระเหลานั้น (วาระที่ ๕ - ๖) พึงกระทําโดยบริบูรณ เหมือน
กับขอความตามบาลีที่มีอยูตอนตน.
๗. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัย
ธรรมที่เปนจิต ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
คือ จิตที่เกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิต
ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย ฯลฯ
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๘)
จิตที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชจิตที่เกิดหลังๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๙)
จิตที่เกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตที่เกิด
หลัง ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ เหมือนกับ
ปจจยวาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๖๕] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
จิต เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ.
(วาระที่ ๑ - ๒ - ๓)
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๔. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาใหทาน ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ.
เขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ ใหทาน ฯสฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ เปนปจจัยแก
มรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิตดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
แม ๒ วาระเหลานี้ (วาระที่ ๕ - ๖) พึงกระทําใหสมบูรณ เหมือน
กับขอความตามบาลี ทีม่ ีอยูขางตน ไมมีแตกตางกัน.
๗. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนจิต ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่ ๗ - ๘ - ๙)
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๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๖๖] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักษุวิญญาณ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักษุวิญญาณ ฯลฯ
กายายตนะ ฯลฯ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.
๒. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัย แกธรรมที่เปนจิต
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น
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บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และ
ธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
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หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๖๗] ๑. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ
ดวยอํานาจของปจฉาปจจัย ฯลฯ
๒. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๓. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ

๑๒. อาเสวนปจจัย
[๖๘] ๑. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย
อํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.

๑๓. กัมมปจจัย
[๖๙] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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เจตนาที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกวิบากจิต ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และ
ธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย, จิต และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ ๑๖. อินทริยปจจัย
[๗๐] ๑. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต ดวย
อํานาจของวิปากปจจัย มี ๕ วาระ
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๕ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ.

๑๗. ฌานปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๗๑] ๑. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต
ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๓ วาระ
เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๓ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ.

๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๗๒] ๑. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกกฏัตตารูป.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกหทยวัตถุ, หทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ
กายายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของ
วิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ.
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หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และ
ธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย.
๕. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ฯลฯ

๒๑. อัตถิปจจัย
[๗๓] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ ฯลฯ
๓. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกจิต ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
พิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
เหมือนกับปุเรชาตะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และ
ธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 72

ขันธ ๑ ที่ไมใชจติ เปนปจจัยแกขันธ ๒, จิต และจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้ง
หลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
พิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาตะ ฯลฯ
๕. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ปจฉาชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และจิต เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
จิตและหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
แมในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มีทั้ง ๒ ขอ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก
จิตและมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิด
กอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
จิต, สัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เกิดภายหลัง และกพฬีการาหาร เปน
ปจจัยแกกายเหลานี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
จิต, สัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เกิดภายหลัง และรูปชีวิตินทรีย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.

การนับจํานวนในวาระอนุโลม
[๗๔] ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๙ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในอาหารปจจัย มี
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๕ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคค
ปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕
วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
[๗๕] ๑. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของปจฉาชาตปจจัย.
๓. ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต ดวย
ธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
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๕. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และ
ธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๗. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนจิต ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอุปนิสยปจจัย
๘. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๙. ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๗๖] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๗๗] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ฯลฯ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในน
อุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๗๘] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ.
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
จิตตทุกะ จบ
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๕๗. เจตสิกทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๙] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก.
ในปฏิสนธิขณะ จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก.
๓. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัย
ธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก,
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
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ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต, หทยวัตถุ อาศัยจิต, จิต
อาศัยหทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๓ อาศัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตา
รูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๕. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก อาศัยหทยวัตถุ.
๖. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัย
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๗. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และ
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ที่เปนเจตสิก และจิต ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทยวัตถุ
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
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๘. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และ
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย.
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกและจิต.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนเจตสิกและ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และหทยวัตถุ.
๙. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัย
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และ
จิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
เจตสิก และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และ
หทยวัตถุ, ขันธ ๑ และจิต อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ.

๒. อารัมมณปจจัย
[๘๐] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิด
ขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก, ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัย
ธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ฯลฯ อาศัย
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทยวัตถุ.
๕. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก อาศัยหทยวัตถุ.
๖. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัย
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๗. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และ
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนเจตสิก และจิต ฯลฯ อาศัย
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทยวัตถุ
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ .
๘. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และ
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และ
หทยวัตถุ.
๙. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัย
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก
และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.

๓. อธิปติปจจัย
[๘๑] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิด
ขึ้น เพราะอธิปติปจจัย ฯลฯ
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การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๘๒] 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 ใน
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี
๕ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัย
ทั้งปวง มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๘๓] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิด
ขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนเจตสิก ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๒. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ซึง่
เปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๓. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัย
ธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนเจตสิก ซึ่ง
เปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตซึ่งเปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต.
หทยวัตถุ อาศัยจิต จิต อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนอสัญญสัตว ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป
๑ ฯลฯ
๕. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิตซึ่งเปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะทั้งหลายที่เปนเจตสิก อาศัยหทยวัตถุ.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยจิต ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๖. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัย
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตซึ่งเปน
อเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป
อาศัยจิต.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๗. ธรรมที่เปนเจตสิก และอาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และ
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ซึ่งเปนอเหตุกะและจิต
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิกและจิต
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
โมหะที่สหรคตดวยวิจกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.
๘. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และ
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ซึ่งเปน
อเหตุกะและจิต, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ซึ่งเปน
อเหตุกะและมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
และจิต
ในอเหตุกปฎิสนธิณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และ
หทยวัตถุ.
๙. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัย
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ซึ่ง
เปนอเหตุกะ และจิต.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตรูป อาศัยขันธ ๑ ที่
เปนเจตสิก และจิต.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.

๒. อารัมมณปจจัย
[๘๔] ๑. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๒. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๓. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก
และธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ วาระ ฯลฯ.
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๘๕] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย 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
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๖ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโน
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระอนุโลมปจจนียะ
[๘๖] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ . . . ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๘๗] เพราะนเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ . . . ฯลฯ
ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอาเสวนปจจัย
มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
สหชาตวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๘๘] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ (วาระที่ ๑-๓).
๔. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
จิต อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต, หทยวัตถุ อาศัยจิต, จิต
อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๕. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต, สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ที่เปน
เจตสิก อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ วาระ.
๖. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัย
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงทําทั้ง ๒ วาระ.
๗. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก และ
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก, จิต และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัย
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงทําทั้ง ๒ วาระ.
๘. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และ
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
จิตอาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงทําทั้ง ๓ วาระ.
๙. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัย
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก
และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทยวัตถุ ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงทําทั้ง ๒ วาระ.
๒. อารัมมณปจจัย
[๘๙] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิด
ขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนปฏิจจวาระ (วาระที่
๑-๒-๓)
๔. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะ, จิต อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายทั้งสหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ
อาศัยกายายตนะ.
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงทําทั้ง ๒ วาระ.
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๖. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัย
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ
อาศัยกายายตนะ ฯลฯ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มี ๑ วาระ
๗. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และ
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขุวิญญาณ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒, ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ
ขันธ ๒ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ มี ๒ วาระ.
๘. ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก
และธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และ
จักขายตนะ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ
จิต อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนเจตสิก และหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ วาระ.
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๙. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัย
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทยวัตถุ ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มี ๑ วาระ.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๙๐] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๙๑] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิด
ขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ เจตสิกที่เปนอเหตุกะ ฯลฯ มี ๙ วาระ แมปญจวิญญาณ พึง
กระทําเหมือนอารัมมณปจจัย โมหะ มีใน ๓ วาระเทานั้น วาระทั้งปวง ผูมี
ปญญาพึงกระทําโดยปวัตติ และปฏิสนธิ.
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๙๒] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย 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
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัยมี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๙๓] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ
ฯลฯ

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระปจจนียานุโลม
[๙๔] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . . ใน
อนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓
วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๙๕] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เจือกับธรรมที่เปนเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ฯลฯ เจือกับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เจือกับธรรมที่เปนเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต เจือกับขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๓. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เจือ
กับธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และกับขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ฯลฯ เจือกับ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๔. ธรรมที่เปนเจตสิก เจือกับธรรมที่ไมใชเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เจือกับจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๕. ธรรมที่เปนเจตสิก เจือกับธรรมที่เปนเจตสิก และ
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ฯลฯ เจือกับ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๙๖] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๙๗] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เจือกับธรรมที่เปนเจตสิก
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
พึงกระทําเปน ๕ วาระ อยางนี้.
โมหะ มีใน ๓ วาระ เทานั้น ฯลฯ
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๙๘] ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ.
การนับจํานวนวาระอีกสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทํา
อยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๙๙] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๒. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกจิต และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๓. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก
ธรรมที่เปนเจตสิก ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,
จิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
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๒. อารัมมณปจจัย
[๑๐๐] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
ยอมเกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๒)
จิต ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ยอมเกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๓)
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
ยอมเกิดขึ้น.
๔. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย ออกจากมรรค ฯลฯ พิจารณาผล พิจารณา
นิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิก
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ
จักษุเปนตนนั้น จิต ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
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บุคคลรูซึ่งจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ซึ่งเปนธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยเจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อาภิญจัญญายตนะ ฯลฯ.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, แกเจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ,
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย ออกจากมรรค ฯลฯ พิจารณานิพพาน มี
คําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีขางตน.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุขันธที่ไมใชเจตสิก โดย
ความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
บุคคลรูซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิก ดวยเจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, แกเจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ,
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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๖. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัยจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย ออกจากมรรค ฯลฯ พิจารณานิพพาน มีคํา
อธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีขางตน.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิก
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ
จักษุเปนตนนั้น จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, แกเจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ,
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๗. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
และจิต ยอมเกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๘)
จิต ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต ยอมเกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๙)
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ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
และจิต ยอมเกิดขึ้น.

๓. อธิปติปจจัย
[๑๐๑] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก
เจตสิก ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ขันธทั้งหลาย ที่เปนเจตสิก ทําขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมเกิดขึน้ .
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย.
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๒)
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
จิต ทําขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
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อธิปติธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกจิต และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๓)
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต ทําขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกให
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, จิต
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลาย ฯลฯ ทํานิพพาน ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
พิจารณา.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิก ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครัน้ กระทําจักษุ
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว จิต ยอมเกิดขึ้น.
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลาย ฯลฯ ทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
มีคําอธิบายเหมือนกับคําภาษาบาลีขางตน.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะการกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิกใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําจักษุ
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอม
เกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
๖. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
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พระอริยะทั้งหลาย ฯลฯ พิจารณานิพพาน ฯลฯ มีคําอธิบายเหมือนกับ
ขอความตามบาลีขางตน.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธหลายที่ไมใช
เจตสิกใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๗. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ.
มี ๓ วาระ เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว (วาระที่ ๗-๘-๙)

๔. อนันตรปจจัย
[๑๐๒] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายทั้งเปนเจตสิก ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๒)
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ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลัง ๆ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๓)
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
เปนเจตสิกที่เกิดหลัง ๆ และจิต ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจอนันตรปจจัย
คือ จิตที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
พึงกระทําเปน ๓ วาระ (วาระที่ ๔-๕-๖) ดังที่กลาวมา พึงยังคํา
อธิบายใหบริบูรณ เหมือนกับบาลีขางตน ไมมีแตกตางกัน.
๗. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙)
อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไมมี.
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๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
เหมือนกับปจจยวาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๑๐๓] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๒) มี ๓ อุปนิสสยะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๓) มี ๓ อุปนิสสยะ.
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ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
และจิต ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัย อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ, จิต แลว
ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ.
อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เปนปจจัยแกศรัทธา
ฯลฯ แกปญ
 ญา แกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกข
ทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของ อุปนิสสยปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัย อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ, จิต แลว
ใหทาน ฯลฯ มี ๓ วาระ (วาระที่ ๔-๕-๖) มีคําอธิบายเหมือนกับขอความ
ตามบาลีขางตน ไมมีแตกตางกัน.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 108

๗. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่เปนเจตสิก
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙)

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๑๐๔] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น จิต ยอม
เกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๒. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัทตุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยจักขุวิญญาณ
ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น จิต และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
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รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ
กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๑๐๕] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๓. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ

๑๒. อาเสวนปจจัย
[๑๐๖] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
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๑๓. กัมมปจจัย
[๑๐๗] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกจิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
อํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกจิตที่เปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจกัมมปจจัย.
๓. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, จิต และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย, จิต และ กฏัตตารูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๑๐๘] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิกดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๓ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๓ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ.

๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๑๐๙] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
๒. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
จิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ จิต เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย, จิต เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย, หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
จิต ทีเ่ กิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจ
วิปปยุตตปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 114

มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ
กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ดวยอํานาจของ
วิปปยุตตปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
และจิต ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ
กายายตนะ, ฯลฯ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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๕. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ ฯลฯ

๒๑. อัตถิปจจัย
[๑๑๐] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๒. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ ฯลฯ
๕. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
จิต เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ จิต ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
เหมือนปุเรชาตะ ไมแตกตางกัน.
๖. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
จิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนเจตสิก
และจิต ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
เหมือนกับปุเรชาตะ ไมแตกตางกัน.

เจตสก และ รรมท ไมใ เจตสก ดวยอํานาจ องอตั ปจจัย
มี ๒ อยาง คือทีเปน ส าตะ แล ปุเรฬาต
ท เปน สทซาดะ ไดแก


จิค เปนปจจัยยแกสัมปยุต ชัน  และ.จิค สมุ ฐานรูปทงหลาย ควย
อํานาจ องอั  ปจจัยย.
ในปฏิสน ิขณะ จิ ฯลฯ
ในปฎิสนิ ณะ หทยวัตถุ เบหปจจัยแก ัห งหลายทีเปนเจตสิก
แลจิค ควยอํานาจของอั ถิปจจัย.
ท เปน ปุเร าดะ ไดแก
บุคคลพิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โคยความเบืหของไหเท ยง ฯลฯ
เหหือนกบั ปุเรชา ะ ไ แคกคางกนั 
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๗. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๒ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก
และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ
๒ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ วาระ
๘. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ , สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ,
ปจฉาชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัย
แกจักขุวิญญาณ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต เปนปจจัยแก จิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก, จิต และมหาภูตรูป เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๓ วาระ.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต ที่เกิดภายหลัง และกวฬีการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกัน อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต ที่เกิดภายหลัง และรูปชีวิตินทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๙. ธรรมที่ไมใชเจตสิก และธรรมที่เปนเจตสิก
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ ฯลฯ.
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ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ และกายายตนะ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิต
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ วาระ.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๑๑] 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
ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ
ในกัมมปจจัย ๓ วาระ ในวิปากปจจัยมี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ
ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัยมี ๓ วาระ
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัยมี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๑๑๒] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
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สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
เจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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๖. ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๗. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
๘. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย และดวย
อํานาจของ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ.
๙. ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย และ สหชาตะ รวมกับ
ปุเรชาตะ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๐๓] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียานุโลม
[๑๑๔] เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ . . . ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

ปจจานียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๑๑๕] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . . ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ พึงกระทําอนุโลมมาติกา ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
เจตสิกทุกะ จบ
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๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๑๖] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม
อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๕. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัย
หทยวัตถุ.
๖. จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม
อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัย
หทยวัตถุ กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๗. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัย ขันธ ๑ ทีเ่ ปนจิตตสัมปยุตตธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ๒.
๘. จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 125

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายเปนจิตตสัมปยุตตธรรม และภูตรูปทั้งหลาย
๙. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๒. อารัมมณปจจัย
[๑๑๗] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ๑ เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตธรรม อาศัย
หทยวัตถุ.
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๓. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๑๘] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓
วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๙
วาระ ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๑๑๙] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนจิตตสัมปยุตตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
พึงกระทําทั้ง ๙ วาระ ดังกลาวมา พึงกําหนดในบททั้งปวงวาอเหตุกะ
โมหมูลอยางเดียวเทานั้น พึงใหเต็ม.

๒. นอารัมมณปจจัย
[๑๒๐] ๑. จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๓. จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๒๑] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย 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
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๑๒๒] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . .ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๕ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๑๒๓] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . .ใน
อนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี๑ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑
วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
สหชาตวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๒๔] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่๑-๓) เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ
๔. จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๕. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ
ในปฏิสนธิขันธ ฯลฯ
๖. จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม
อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๗. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๘. จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๙. จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม
อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทยวัตถุ
ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๑๒๕] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 132

๒. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ
อาศัยกายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๓. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ และกายายตนะ.
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๒๖] 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
ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจ จัย
[๑๒๗] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที๑่ -๓) เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.
๔. จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๕. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ
อาศัยกายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยหทยวัตถุ.
๖. จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม
อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัย
หทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๗. จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม
และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณและกายายตนะ.
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกะปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และหทยวัตถุ.
อีก ๒ วาระ (วาระที่ ๘ - ๙) พึงกระทํา ทั้งปวัตติ และปฏิสนธิ.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๒๘] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๑๒๙] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ฯลฯ
ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิ
ปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๑๓๐] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . .ฯลฯ
ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
นิสสยวาระ เหมือนกับปจจยวาระ.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจ จัย
[๑๓๑] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เจือกับจิตตสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ฯลฯ เจือ
กับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๓๒] ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี
๑ วาระ.

ปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๓๓] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๓๔] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลาย ที่เปนจิตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลาย ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลาย ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๑๓๕] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําซึ่งอุโบสถกรรม แลว
พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนัน้ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศล
กรรมนั้น ราคะ ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น
พิจารณากุศลกรรมที่ตนอบรมดีแลวในกาลกอน.
บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน.
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล,
พิจารณากิเลสทั้งหลายที่ละแลว, ที่ขมแลว, รูซึ่งกิเลสทั้งหลาย ที่เคยเกิดขึ้น
แลวในกาลกอน.
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตตสัมปยุตตธรรม ดวย
เจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ
แกเจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แก
อนาคตังสญาณ, แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๒. จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน.
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นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล,
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ
แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.

๓. อธิปติปจจัย
[๑๓๖] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํากุศลนั้น
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ยอมเกิดขึ้น
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
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พิจารณากุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ฯลฯ กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปน
จิตตสัมปยุตตธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําขันธนั้นให
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๒. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลายทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู. แกโวทาน, แกมรรค, แกผล,
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครัน้
กระทําจักษุเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.

๔. อนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
[๑๓๗] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปน
ปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ ปจจัยสงเคราะหไมมี.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ เหมือนกับ
ปจจยวาระ ปจจัยสงเคราะหไมมี.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 142

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๑๓๘] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ
ทุกขทางกาย แลวใหทาน ฯลฯ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธา ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกมรรค
ฯลฯ แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยอุตุ ฯลฯ โภชนะ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ
ทําลายสงฆ.
อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แก
ผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๑๓๙] ๑. จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ
กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ ๑๒. อาเสวนปจจัย
[๑๔๐] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ.
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๑๓. กัมมปจจัย
[๑๔๑] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย
[๑๔๒] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.

๑๕. อาหารปจจัย
[๑๔๓] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๓)
๔. จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
ไดแก กพฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.

๑๖. อินทริยปจจัย
[๑๔๔] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ.
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๒. จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
๓. จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ กายินทรีย ฯลฯ
๔. จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่
สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ กายินทรียและ
สุขินทรีย ฯลฯ กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคต
ดวยกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.

๑๗. ฌานปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๓ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๓ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๑๔๕] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๒. จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยจักขุวิญญาณ
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.

๒๑. อัตถิปจจัย
[๑๔๖] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๒. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.
๔. จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยู คือที่เปน สหชาตะ อาหาระ และ อินทริยะ ฯลฯ
๕. จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาตะ.
๖. จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
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ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ.
ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒, ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๗. จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และ
รวมกับ อินทริยะ.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
จิตตสัมปยุตตขันธ และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
จิตตสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ที่เกิดภายหลัง และกวฬีการาหาร เปน
ปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
จิตตสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ที่เกิดภายหลัง และรูปชีวิตนิ ทรีย เปน
ปจจัย แกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๔๗] ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย
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มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี 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 มี 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.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๑๔๘] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๔. จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๖. จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ,
สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ.
๗. จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ,
ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๔๙] ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ
ในนนิสสยปจจัย มี ๖ วาระ. ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ
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ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๑๕๐] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . .ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ.
ในปจจัยทั้งปวง มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๑๕๑] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ. . .ใน
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ พึงกระทําอนุโลมมาติกา ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๗
วาระ.
จิตตสัมปยุตตทุกะ จบ
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๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๕๒] ๑. จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. จิตตวิสังสัฏฐธรรม อาศัยจิตตสังสัฏบธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
จิตตสังสัฏฐทุกะ พึงกระทําเหมือนจิตตสัมปยุตตทุกะ ไมแตกตางกัน.
จิตตสังสัฏฐทุกะ จบ
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๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๕๓] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๒. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตมุฏฐานธรรม.
๓. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๒ จิต, และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ จิตและกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทยวัตถุ อาศัยจิต,
จิต อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
๕. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๖. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูปอาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
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๗. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
๘. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
และหทยวัตถุ.
๙. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจตั ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ จิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.

๒. อารัมมณปจจัย
[๑๕๔] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทยวัตถุ.
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๕. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัย
หทยวัตถุ.
๖. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๗. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต
ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนจิตตสมุฏฐานธรรม
และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนจิตตสมุฏฐานธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
๘. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 159

คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ.
๙. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม แสะหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๕๕] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ 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 ในปุเรชาตปจจัย
มี ๕ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ใน
วิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙
วาระ ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๑๕๖] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐาน
ธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๒. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่
เปนจิตตสมุฏฐานธรรม.
๓. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตสมุฏฐานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทยวัตถุ อาศัย
จิต, จิต อาศัยหทยวัตถุ, พึงกระทํามหาภูตรูป ๑ จนถึงอสัญญสัตว.
๕. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และะจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตซึ่งเปน
อเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ จิต.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
อาศัยหทยวัตถุ.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยจิต.
๖. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป
อาศัยจิต.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๗. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และ สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
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ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐาน
ธรรม และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้ง
หลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.
๘. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
จิตตสมุฏฐานธรรม และจิต.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐาน
ธรรม และหทยวัตถุ.
๙. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑
ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
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ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
[๑๕๗] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม.
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๒. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
๓. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต.
หทยวัตถุ อาศัยจิต ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๔. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
๕. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
และจิต.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๕๘] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๖ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๖ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๖
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๖ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๖ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจําน วนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๑๕๙] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ. . .ในนอธิปปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๖ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๖ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๑๖๐] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ . . .ใน
อนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๕ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
สหชาตวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 166

ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๖๑] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ. (วาระ ๑-๒-๓)
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๕. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต, ขันธ
ทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ วาระ.
๖. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ เหมือนกับปฏิจจวาระ ทั้ง ๒ วาระ.
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๗. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ
ขันธ ๒, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ
ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ เหมือนกับปฏิจจวาระทั้ง ๒ วาระ.
๘. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๙. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.

๒. อารัมมณปจจัย
[๑๖๒] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ. (วาระ
ที่ ๑-๒-๓)
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๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ.
จิต อาศัยหทยวัตถุ.
๕. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขุวิญญาณ และ
จักขายตนะ ฯลฯ อาศัยกายวิญญาณ และกายายตนะ.
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต, ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ วาระ.
๖. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ
ฯลฯ อาศัยกายายตนะ, จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๗. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ
ขันธ ๒.
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ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ วาระ.
๘. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และ
จักขายตนะ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ จิตอาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
จิตตสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๙. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ
ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๖๓] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙
วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๑๖๔] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
พึงกระทําหมดทั้ง ๙ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ แมปญ
 จวิญญาณ
ก็พึงกระทํา โมหะ มีทั้ง ๓ วาระ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๖๕] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๖ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๖ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๖ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๖ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๖ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๖๖] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เจือกับจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ เจือกับ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เจือกับจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต เจือกับขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เจือกับจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต เจือกับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ
เจือกับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๔. จิตตสมุฏฐานธรรม เจือกับธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เจือกับจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. จิตตสมุฏฐานธรรม เจือกับจิตตสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ
เจือกับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๖๗] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
[๑๖๘] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เจือกับจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
พึงกระทําเปน ๕ วาระ โมหะมีทั้ง ๓ วาระ.
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๖๙] ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๗๐] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิต ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิต และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๓. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย, จิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๒. อารัมมณปจจัย
[๑๗๑] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ปรารภขันธทั้งหลายที่เปน
จิตตสมุฎฐานธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
คือ จิต ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ปรารภขันธ
ทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น.
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย ฯลฯ พิจารณานิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแก โคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล,
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตุ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น จิต ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
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อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,
แกเจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แก
อนาคตังสญาณ, แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย ฯลฯ พิจารณานิพพาน.
มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีที่มีอยูขางตน.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัสยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักษุวิญญาณฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ
แกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ แกอนาคตังสญาณ, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ พระอริยะทั้งหลาย ฯลฯ พิจารณานิพพาน.
มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีที่มีอยูขางตน
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ ดวยทิพยจักษุ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,
แกเจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๗. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย พึงกระทําเพราะปรารภ ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙)

๓. อธิปติปจจัย
[๑๗๒] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม กระทําขันธทั้งหลาย ที่เปน
จิตตสมุฏฐานธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมเกิดขึ้น.
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี พึงกระทําทั้ง ๓ วาระ
(วาระที่ ๑-๒-๓)
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลาย ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ฯลฯ
บุคคล ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว จิต ยอมเกิดขึ้น.
๕. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลาย ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ฯลฯ
บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ
ยอมเกิดขึ้น.
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรม ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลาย ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ฯลฯ
บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ฯลฯ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
๗. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ มี ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๙)
เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว.

๔. อนันตรปจจัย
[๑๗๓] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ วุฏฐานะไมมี.
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ จิต ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลัง ๆ ฯลฯ. เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของผูที่ออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
การนับสองวาระนอกจากนี้ (วาระที่ ๕-๖) พึงกระทําเหมือนอยางนี้.
๗. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย พึงกระทําเปน ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙) วุฏฐานะไมมี.

๕. สมนันตรปจจัย
เปนปจจัยย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ เหมือน
อนันตรปจจัย.

๖. สหชาตปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
[๑๗๔] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย เหมือนกับปจจยวาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๑๗๕] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ พึงกระทํา ๓ วาระ.
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยอุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต แลว
ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ.
อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เปนปจจัยแกจิต
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยอุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต แลว
ใหทาน ทําลายสงฆ.
อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เปนปจจัยแกศรัทธา
ฯลฯ แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๖. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยอุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต แลว
ใหทาน ฯลฯ ทําสายสงฆ.
อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๗. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ มี ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙)

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๑๗๖] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
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บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ
โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๒. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภรูปเปนตนนั้น จิต ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๓. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภรูปเปนตนนั้น จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
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บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ กาย ฯลฯ รูปทั้งหลาย
ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เพราะปรารภจักษุ
เปนตนนั้น จิต ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ที่เปน วัตถุปุเรชาตปจจัย ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
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บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ
กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
ดวยทิพยจักษุ ฯลฯ ดวยทิพโสตธาตุ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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๗. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปเรชาตะ
คือ รูปายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ
รูปายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจักขายตนะเปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และกายายตนะ ฯลฯ
๘. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
คือ รูปายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัย
แกจิต ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
รูปายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจักขายตนะ เปนปจจัยแก
จักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และ
กายายตนะ ฯลฯ
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๙. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมทีไ่ มใช
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
คือ รูปายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัย
แกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
รูปายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจักขายตนะ เปนปจจัย
แกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ๑๒. อาเสวนปจจัย
[๑๗๗] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง เปน
ปจจัยแกกายนี้ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
ปจฉาชาตปจจัย พึงใหพิสดารโดยอาการนี้ (มี ๙ วาระ)
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.
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๑๓. กัมมปจจัย
[๑๗๘] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรมเปนปจจัยแกวิบากขันธ ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย.
๒. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกวิบากจิต และกฏัตตา
รูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๓. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ, จิต
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ, จิต และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย
[๑๗๙] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน
ธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๙ วาระ.

๑๕. อาหารปจจัย
[๑๘๐] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๒)
อาหารทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิต ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ กวฬีการาหาร ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัย
แกกายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรมนี้ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๓)
อาหารทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย, จิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
กวฬีการาหาร ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกกายที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
พึงการทํามูล. (วาระที่ ๕)
อาหารทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๖)
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสมุมุฏฐานธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๗. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
อาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๘)
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และที่
ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
อาหารปจจัย.
กวฬีการาหาร ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๙)
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ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไม
ใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.

๑๖. อินทริยปจจัย
[๑๘๑] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ. (วาระที่ ๑-๒-๓)
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท ั้งหลาย ทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายินทรียเปนปจจัยแก
กายวิญญาณ.
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๕)
คืออินทรียทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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จักขุนทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยจักขุวิญญาณ
ฯลฯ กายินทรีย ฯลฯ
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๖)
คือในปฏิสนธิขณะ อินทรียทงั้ หลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันข และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
จักขินทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และขันธทั้งหลาย ที่สหรคต
ดวยจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ กายินทรีย ฯลฯ
๗. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอันทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายินทรีย และสุขินทรีย ฯลฯ
กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทงั้ หลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรมและ
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
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จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ
กายินทรีย ฯลฯ
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๙)
คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทงั้ หลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และ
ที่ไมใชจิตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ กายินทรีย ฯลฯ

๑๗. ฌานปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๓ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๓ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ.

๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๑๘๒] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๒. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตธรรมปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ จิต เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย, จิต เปนปจจัยแกหทยวัตถุ, หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายนี้ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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๕. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของวิปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๗. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๘. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๙. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
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๒๑. อัตถิปจจัย
[๑๘๓] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๒. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ และ
อาหาระ ฯลฯ.
๓. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิ
ปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ ฯลฯ
๕. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
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๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ และ
อาหาระ ฯลฯ
๗. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ
๘. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ, ปจฉาชาตะ,
ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัย
แกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
กายวิญญาณ ฯลฯ
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จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เปน สหชาตะ ฯลฯ พึงกระทําใหเหมือน
กับปจจยวาระ ทั้งปฏิสนธิ และปวัตติ ตลอดจนวาระทั้งปวง.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง และจิต เปน
ปจจัยแกกายนี้ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง, จิต และ
กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง จิต และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๙. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ที่เกิดรวมกัน ฯลฯ
สหชาตะ ปจจยวาระ เหมือนกัน พึงกระทําบทวา สหชาตะ ทุกนัย.
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๒๒. นัตถิปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๘๔] 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
ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี
๙ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙
วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๑๘๕] ๑. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
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ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๓. จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน
ธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
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๕. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๗. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๘. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,
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เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
๙. จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย.
๑

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๘๖] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ฯลฯ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๑๘๗] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
๑. ม. ไมมี
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ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๑๘๘] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจจัย มี ๙ วาระ...
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
พึงกระทําการนับอนุโลม.
จิตตสมุฏฐานทุกะ จบ
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๖๑. จิตตสหภุทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย

๑

๑. เหตุปจจัย
[๑๘๙] ๑. จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒.
๒. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตและจิตตสมุฏฐานรูป ทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธทั้ง
หลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ จิตและกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม.
๓. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒, จิต และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม และ
ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ
๑. ม. เปนจิตตสหภูทุกะ
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตสหภูธรรม ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต, หทยวัตถุ อาศัยจิต, จิต
อาศัยหทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม และกฏัตตารูป ที่เปน
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๕. จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม ที่เปนอุปาทารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
๖. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิต.
ในฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม
ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๗. จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และ
จิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม ที่เปนอุปาทารูป อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๘. ธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และ
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต.
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ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม
และจิต.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และ
หทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม และกฏัตตารูปที่เปน
อุปาทารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๙. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัย
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้1น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใช
จิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตสหภูธรรม และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๙๐] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อรูปทั้งหมดพึงยกขึ้นแสดงเหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ
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มหาภูตรูปทั้งหลาย พึงกระทําใน ๖ วาระ, ๓ วาระ ในอธิปติปจจัยไมมี ใน
อนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสหชาตปจจัย มี
๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี
๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๑๙๑] ๑. จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
พึงทําทั้ง ๙ วาระดังกลาวมา พึงกําหนดคําวา อเหตุกะ ในอนุโลม
ทานจําแนกไวอยางใด พึงทําอยางนั้น โมหะ มี ๓ วาระ ในจิตตสมุฏฐานทุกะ
ทานจําแนกไวอยางใด พึงทําอยางนั้น.
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๙๒] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๙ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.

๑๑. นกัมมปจจัย
[๑๙๓] ๑. จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น
เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม.
๒. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป. . . อุตสุ มุฏฐานรู ฯลฯ
๓. จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยจิต.
๔. จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
๑. ขอ ๑๙๒, ๑๙๔, ๑๙๖ ควรจะจัดไวเปนขอเดียวกันเหมือนทุกครั้ง
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คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายก็เปนจิตตสหภูธรรม และจิต.
[๑๙๔] ในนกัมมปจจัยมี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ.

๑๕. นฌานปจจัย
[๑๙๕] ๑. จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น
เพราะนฌานปจจัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ
[๑๙๖] ในนฌานปจจัย มี ๖ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
การนับสองนัยนอกนี้ พึงกระทําอยางนี้.
แมสหชาตวาระ ก็เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
เหตุปจจัย
[๑๙๗] ๑. จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยหทยวัตถุ, จิตตสมุฏฐานรูป ทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม
อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาระ มหาภูครูปทั้งหมด.
๕. จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยจิต.
ขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปทั้งหมด เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๖. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิต.
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จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ เหมือนกับปฏิจจวาระ มหาภูตรูปทั้งหมด.
๗. จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ เหมือนกับปฏิจจวาระ มหาภูตรูปทั้งหมด.
๘. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และ
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต.
จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปน
จิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาระ มหาภูตรูปทั้งหมด.
๙. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใช
จิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต อาศัยขันธ ๒.
ขันธ ๒ และจิต, อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และหทยวัตถุ
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ เหมือนกับปฏิจจวาระ มหาภูตรูป ทั้งหมด.

๒. อารัมมณปจจัย
[๑๙๘] ๑. จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ นี้เหมือน
อารัมมณปจจัย ในปจจยวาระ, ในจิตตสมุฏฐานทุกะ พึงกระทําปญจวิญญาณมูล
แกธรรมเหลานั้นทั้ง ๖ อยาง ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๙๙] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๒๐๐] ๑. จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ พึงกระทํา
ทุกอยาง, ปญจวิญญาณแหงปจจยวาระ, มูล แหงธรรมทั้ง ๖ ก็พึงกระทํา,
มหาภูตรูปทั้งหมด มี ๓ วาระ เหมือนกัน.
โมหะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๒๐๑] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระใรอนุโลมปจจนียะ
[๒๐๒] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . .ใน
ปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๒๐๓] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . .ใน
อนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
นิสสยวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๐๔] ๑. จิตตสหภูธรรม เจือกับจิตตสหภูธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับ ขันธ ๑ ทีเ่ ปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ เจือกับ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม เจือกับจิตตสหภูธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต เจือกับขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เจือกับจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต เจือกับ ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ
เจือกับ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. จิตตสหภูธรรม เจือกับธรรมทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
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คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เจือกับจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. จิตตสหภูธรรม เจือกับจิตตสหภูธรรม และธรรม
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับ ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต ฯลฯ
เจือกับ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๒๐๕] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๒๐๖] ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ. . . (โมหะ มี ๓ วาระ) ใน
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ.
การนับสองนัยนอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําทั้งหมด.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๐๗] ๑. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม. ดวยอํานาจของ
เหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิต
และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๓. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และ
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย, จิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใช
จิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๑. วิญญัติรูป ๒, ๒. รูปที่นอกจากวิญญัติรูป ๒
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๒. อารัมมณปจจัย
[๒๐๘] ๑. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไมมี
ตางกัน.

๓. อธิปติปจจัย
[๒๐๙] ๑. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี
พึงกระทํา.
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย มี ๓ วาวะ
อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี พึงกระทําแกธรรมทั้ง ๓ วาระแมเหลานี้.
แมปญหา ๙ ขอ ก็เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ในบทปลาย ๓ วาระ
เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว.

๔. อนันตรปจจัย ฯลฯ ๙. อุปนิสสยปจจัย
[๒๑๐] ๑. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไมมี
ตางกัน.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ.
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ.
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ.
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ.
เหมือนกับปจจยวาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ.
เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๒๑๑] ๑. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
มี ๓ วาระ.
ไดเฉพาะธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรมเปนมูลเทานั้น ทัง้ ๓ วาระนี้
เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไมมีแตกตางกัน.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๒๑๒] ๑. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรมทีเ่ กิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ที่ไมใชจิตตสหภูธรรมที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๒. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
๓. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย

๑๒. อาเสวนปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.

๑๓. กัมมปจจัย
[๒๑๓] ๑. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม ที่เปนวิบาก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๒. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิต และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกวิบากจิต และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, จิต
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย, จิต
และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ ๑๕. อาหารปจจัย
[๒๑๔] ๑. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม
ดวยอํานาจของวิปากปจจัย. เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๙ วาระ เหมือน
จิตตสมุฏฐานทุกะ แมทกุ ะนี้ก็มี ๑ วาระ เหมือนกพฬีการาหาร.

๑๖. อินทริยปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๒๐๕] ๑. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไมมี
ตางกัน.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๓ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๓ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ.

๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๒๑๖] ๑. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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๒. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง
หลายที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสหภูธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่ไม
ใชจิตตสหภูธรรมนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๓. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง
หลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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จิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ จิต เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย.
จิต เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย, หทยวัตถุ
เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแก จักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของ
วิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
จิตที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่ไมใชจิตตสหภูธรรมที่เกิดกอน
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
จิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
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จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยจักขุวิญญาณ
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของ
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
จิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และ
ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๗. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ ไดแก
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ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรมและจิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๘. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิตเปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิตที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๙. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิตเปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ทีเ่ ปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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๒๑. อัตถิปจจัย
[๒๑๗] ๑. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาระ
๒. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาระ
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
อินทริยะ ฯลฯ
๕. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ ฯลฯ
๗. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ จักขายตนะและจักขุวิญญาณ
เปนปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงกระทําในปฏิสนธิทั้งหมด สหชาตะ ปุเรชาตะ ฯลฯ
๘. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัย
แกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
กายวิญญาณ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๓ นัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิตที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายที่ไมใชจิตตสหภูธรรมนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต ที่เกิดภายหลัง และ
กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิตที่เกิดภายหลัง และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ อัตถิปจจัย.
๙. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
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ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ ฯลฯ เหมือนกับปจจยวาระ.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๒๑๘] 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
ในนิสสยปจจัย 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 ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ
ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๒๑๙] ๑. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย.
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๒. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย.
๓. จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๗. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
๘. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๙. จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๒๒๐] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๒๒๑] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

ปจจนียานุโลม
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๒๒๒] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . . ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
จิตตสหภุทุกะ จบ
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๖๒. จิตตานุปริวัตติทกุ ะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๒๓] ๑. จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทําทุกะนี้ เหมือนจิตตสหภุทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
จิตตานุปริวัตติทุกะ จบ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 237

๖๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๒๔] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม, ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม.
๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒, จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต, หทยวัตถุ อาศัยจิต, จิต
อาศัยหทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
หทยวัตถุ.
๖. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
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๗. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐ สมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
จิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
๘. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน
ธรรม และหทยวัตถุ.
๙. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๒๒๕] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๙ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นิสสยปจจัย ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี
๕ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๒๒๖] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๒. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ทีเ่ ปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซึง่ เปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒, จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
ธรมที่ไมใชจติ ตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต, หทยวัตถุ อาศัยจิต,
จิต อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิตซึ่งเปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยจิต
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๖. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตซึ่งเปน
อเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป
อาศัยจิต.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย
หทยวัตถุ.
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๗. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสังสัฏฐสมุฏฐาน เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.
๘. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และจิต.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต.
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ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ.
๙. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซึง่ เปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ วาระ.

๒. นอารัมมณปจจัย
[๒๒๗] ๑. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
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ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต, หทยวัตถุ อาศัยจิต.
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๓. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน.
ธรรม เกิดขึน้ เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๒๒๘] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย 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 ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี
๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๖ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๒๒๙] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ฯลฯ

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๒๓๐] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . . ฯลฯ
ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ
สหชาตวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๓๑] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ มี ๓ วาระ (วาระที่
๑-๒-๓) เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
จิต อาศัย หทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงมหาภูตรูป.
๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย จิต.
ขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย หทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
๖. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังฏฐสมุฏฐานธรรม และ
จิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
หทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
๗. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต.
จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยขันธที่เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๓ นัย.
๘. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจติ ตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
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ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.

๒. อารัมมณปจจัย
[๒๓๒] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ อาศัยกายายตนะ.
จิต อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ
อาศัยกายายตนะ.
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย จิต.
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย หทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
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๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ
อาศัยกายายตนะ.
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย.
๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ, จักขายตนะ
และจักขุวิญญาณ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
หทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทํา ๒ นัย.
๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน
ธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
และจักขายตนะ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ.
จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย.
๗. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสุมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๒๓๓] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๒๓๔] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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พึงกระทํา ๙ วาระ ดังกลาวมาแลว ในปจจัยวาระ ก็พึงทําปญจวิญญาณดวย, มีทั้ง ๓ นัย, โมหะ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๒๓๕] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัยมี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙
วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัยมี ๑ วาระ ในนฌาน
ปจจัย มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๓๖] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เจือกับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ฯลฯ
เจือกับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เจือกับ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต เจือกับขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เจือกับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต เจือกับขันธ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เจือกับธรรมทีไ่ มใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เจือกับจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เจือกับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหคุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๒๓๗] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๒๓๘] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เจือกับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย ฯลฯ มีทั้ง ๓ วาระ, โมหะ.
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๒๓๙] ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๔๐] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงการทํามูล (วาระที่ ๒)
เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิต และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, จิต และรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๒๔๑] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ขันธ
ทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒).
จิต ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓).
เพราะปรารภจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ยอมเกิดขึ้น.
๔. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรน เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย ฯลฯ พิจารณา นิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู ฯลฯ
อารัมมณปจจัยในจิตตสหภุทุกะฉันใด พึงทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน
พึงกระทําทั้ง ๙ วาระ.

๓. อธิปติปจจัย
[๒๔๒] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ มี ๓ วาระ.
พึงกระทําอธิปติปจจัยทั้งสอง.
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๒. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ มี ๓ วาระ.
พึงกระทําอธิปติปจจัยทั้งสอง.
๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
พึงกระทําอธิปติปจจัย อยางเดียวเทานั้น พึงกระทําทั้ง ๙ วาระ เหมือน
จิตตสหภุทุกะ ไมมีตางกัน.

๔. อนันตรปจจัย ฯลฯ ๙. อุปนิสสยปจจัย
[๒๔๓] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ
เหมือนจิตตสหภุทุกะ
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ เหมือน
กับปฏิจจวาระ มี ๙ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ เหมือน
กับ ปฏิจจวาระ.
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เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ เหมือน
กับจิตตสหภุทุกะ ไมมีตางกัน.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๒๔๔] ๑. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
มี ๓ วาระ.
เหมือนกับจิตตสหภุทุกะ ไมมีตางกัน.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ ๑๒. อาเสวนปจจัย
[๒๔๕] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
เหมือนกับจิตตสหภุทุกะ ไมมีตางกัน.
ปจฉาชาตะมีทั้ง ๓ วาระ เปนเอกมูล ๒ เปนปจจัยสงเคราะห ๑.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.
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๑๓. กัมมปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๒๔๖] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย มี ๓ วาระ.
เหมือนกับจิตตสหภุทุกะ ไมมีตางกัน.
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ ทั้งสหชาตะ และนานาขณิกะ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๙ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๙ วาระ เหมือนกับ
ขอความตามบาลี ในจิตตสหภุทุกะ. กวฬีการาหาร มี ๑ วาระ เทานั้น.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๓ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๓ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ.

๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๒๔๗] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
วิปปยุตตปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปน
ปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปน
ปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
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จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย.
๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ฯลฯ

๒๑. อัตถิปจจัย
[๒๔๘] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๒. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ
ที่เปน ปุเรชาตะ พึงกระทําเหมือนกับปุเรชาตปจจัย.
ที่ยอ ๆ ทั้งหมดควรใหพิสดาร.
๕. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปน
ปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
จิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ จิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ เหมือนกับปุเรชาตปจจัย ไมแตกตางกัน.
๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปน
ปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
จิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ จิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ เหมือนกับปุเรชาตปจจัย.
๗. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
๘. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ, และ
ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก
จักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
กายวิญญาณ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต เปนปจจัยแก
รูปทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
เปนปจจัยแกรูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ มี ๓ นัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง และจิต
เปนปจจัยแกกายนี้ ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เกิดกอน ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง จิต
และกวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง จิต
และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๙. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิต สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และจิต ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๒๔๙] 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 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 ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ 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
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๒๕๐] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาต-
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ปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปน
ปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๗. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๘. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
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๙. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๒๕๑] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๒๕๒] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ . . . ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๒๕๓] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ . . .
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ.
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ จบ
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๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๕๔] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะเปนอยางไร แมทกุ ะนี้ก็เปนอยางนั้น ไมมี
แตกตางกัน.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ จบ
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๖๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๕๕] ๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะเปนอยางไร แมทุกะนี้ก็เปนอยางนั้น ไมมี
แตกตางกัน.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ จบ
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๖๖. อัชฌัตติกทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๕๖] ๑. อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต.
๒. พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และพาหิรกฏัตตารูปอาศัยจิต.
๓. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย, อัชฌัตติกะ และ
พาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต.
๔. พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่
เปนพาหิรธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ.
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๕. อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ จิต และอัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่
เปนพาหิรธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทยวัตถุที่เปนพาหิรธรรม.
๖. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒, จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
พาหิรธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒, จิต และอัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๗. อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
๘. พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม
และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
พาหิรธรรม และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
พาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม อาศัยจิต และ
หทยวัตถุ.
๙. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และอัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูป
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
[๒๕๗] ๑. พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
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๒. พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๓. อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึน้
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทยวัตถุ.
๔. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ฯลฯ อาศัย
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๕. พาหิรธรรม อาศัยอัชฌีตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม และจิต ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม และจิต
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิรธรรม, จิต
และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๒๕๘] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๕ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๕ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๕
วาระ ในวิคตปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๒๕๙] ๑. อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต
๒. พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ซึ่งเปน
อเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และพาหิรกฏัตตารูป
อาศัยจิต.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยจิต
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๓. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และอัชฌัตติกะ
และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต
๔. พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ. ที่เปนพาหิรธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
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๕. อัชฌัตติธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และอัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทยวัตถุ.
๖. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒, จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
พาหิรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒, จิต และอัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๗. อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
๘. พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
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จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ซึง่ เปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑
ที่เปนพาหิรธรรม และจิต ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ พาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนพาหิรธรรม อาศัยจิต
และหทยวัตถุ.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.
๙. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และอัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.

๒. นอารัมมณปจจัย
[๒๖๐] ๑. อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ อเหตุกปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต.
๒. พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้
เพราะนอารัมมณปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ พาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต.
๓. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้ เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต.
๔. พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ พาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม,
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม.
มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๕. อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึน้
เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
พาหิรธรรม.
๖. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม.
๗. อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
๘. พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม และจิต.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
๙. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๒๖๑ ] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง
มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ.
๑

๑๗. นฌานปจจัย
[๒๖๒] ๑. พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น
เพราะนฌานปจจัย
๑. ขอนี้ควรจะรวมกับขอ (๒๖๓)
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คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ.
๒. พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นฌานปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยจักขุวิญญาณ ขันธ ๒
ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
๓. อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึน้
เพราะนฌานปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ
กายวิญญาณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ
๔. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะนฌานปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๒, ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ.
๕. พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะนฌานปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขุ
วิญญาณ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกาย
วิญญาณ ฯลฯ พึงผูกจักรนัย.
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๒๖๓] ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ
ในนสันปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัยมี ๕ วาระ ในโนนัตถิ
ปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
อนุโลมปจจนียนัยนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๒๖๔] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . .
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ.
ฯลฯ

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๒๖๕] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ. . .ใน
อนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัยมี ๓ วาระ.
ฯลฯ
แมสหชาตวาระ ก็เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๖๖] ๑. อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย จนถึงมหาภูตรูปที่เปนอัชฌัตติกธรรม. ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๕. อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม, จิต อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
๖. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
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จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ พึงกระทําทั้ง ๒ นัย.
๗. อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิตและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย.
๘. พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม
และจิต ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตและมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม อาศัยจิตและหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๓ นัย.
๙. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และอัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูป
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.

๒. อารัมมณปจจัย
[๒๖๗] ๑. อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ.
๒. พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ และ
จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ. สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ
ฯลฯ กายายตนะ.
๔. พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๕. อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึน้
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม จิตอาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
๖. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย.
๗. อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสหรคตดวยจักขุวิญญาณ
และจักขายตนะ ฯลฯ ทีส่ หรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ
๘. พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ, จักขายตนะ
และจักขุวิญญาณ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรพาธรรม และจิต, ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม อาศัยจิตและหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงทําทั้ง ๒ นัย.
๙. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
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การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๒๖๘] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ 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 ในปุเรชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ใน
ปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๒๖๙] ๑. อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต, จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ
พึงทําแมทั้ง ๙ วาระอยางนี้ พึงบวกปญจวิญญาณ เขาไปดวย มี ๓
นัย เหมือนกับ โมหะ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๒๗๐] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสมนันตร-
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ปจจัย มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
การนับสองวาระนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 292

สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๗๑] ๑. พาหิรธรรม เจือกับอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เจือกับจิต.
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เจือกับจิต.
๒. พาหิรธรรม เจือกับพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ฯลฯ เจือกับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. อัชฌัตติกธรรม เจือกับพาหิรธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต เจือกับขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เจือกับพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๒ และจิต เจือกับขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ฯลฯ
เจือกับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. พาหิรธรรม เจือกับอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม และจิต ฯลฯ เจือ
กับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๒๗๒] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. เหตุปจ จัย
[๒๗๓] พาหิรธรรม เจือกับอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
พึงทํา ๕ วาระ อยางนี้ มี ๓ นัย เหมือนกับ โมหะ.
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๒๗๔] ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ.
การนับสองวาระนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๗๕] ๑. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และพาหิรกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
๒. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของ
เหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิต และ
อัชฌัตติกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
๓. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัย แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, จิต และอัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย.

๒. อารัมมณปจจัย
[๒๗๖] ๑. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ จิต ปรารภจิต เกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๒)
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม ปรารภจิต เกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๓)
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ปรารภจิต เกิดขึ้น.
๔. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทานแลว ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว
พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนัน้ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศล
กรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลพิจารณากุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน.
ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ฯลฯ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 297

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ
นิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล,
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ซึ่งเปนพาหิรธรรม ฯลฯ
พิจารณากิเลสที่ขมแลว, รูกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน.
บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปน
พาหิรธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนพาหิรธรรม ดวย
เจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแก วิญญาณัญจายตนะ, อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, แกเจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ,
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๕. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ บุคคลใหทานแลว ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณา
กุศลกรรมนัน้ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น จิต
ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน.
ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ฯลฯ
ที่ยอไวทั้งหมด พึงจําแนกใหพิสดาร.
บุคคลพิจารณาเห็นกิเลสทั้งหลาย ที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
พิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภรูปเปนตนนั้น จิต ยอม
เกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, แก
เจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ, แก
อนาคตังสญาณ, แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๖. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทานแลว ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณา
ซึ่งกุศลกรรมนั้น ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
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ที่ยอไวทั้งหมด พึงจําแนกใหพิสดาร.
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น จิต และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, แก
เจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แก
อนาคตังสญาณ, แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๗. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่
๗-๘-๙)

๓. อธิปติปจจัย
[๒๗๗] ๑. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
จิต กระทําจิต ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมเกิดขึ้น.
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๒. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม กระทําจิตใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว ยอมเกิดขึน้ .
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรม คือ จิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย.
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๓)
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย กระทําจิตที่เปนอัชฌัตติกธรรม ให
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมเกิดขึ้น.
๔. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ มี ๓ วาระ (วาระที่ ๔-๕-๖)
อธิปติปจจัยทั้งสอง พึงจําแนกทั้ง ๓ วาระ.
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๗. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย มี ๓วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙)
แมทั้ง ๓ วาระ ก็เปนอธิปติปจจัยอยางเดียว.

๔. อนันตรปจจัย
[๒๗๘] ๑. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จิตที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓)
๔. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลาย ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู มี ๓ วาระ ( วาระที่ ๔-๕-๖)
แมทั้ง ๓ วาระ ก็เชนเดียวกัน.
๗. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่
๗-๘-๙)

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ
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เปนปจจัย ดวยอานาจของสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ เหมือน
กับปฏิจจวาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ เหมือน
กับปฏิจจวาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๒๗๙] ๑. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ.
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
จิต เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
(วาระที่ ๑-๒-๓)
๔. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก
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บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ ผลสมาบัติ
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงแจกใหบริบูรณทงั้ ๓ วาระ (วาระที่ ๔-๕-๖) พึงแจกแกจิต,
และสัมปยุตตขันธ.
๗. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่
๗-๘-๙)

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๒๘๐] ๑. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ.
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ กายะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น จิต ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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๒. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ.
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ กายะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
ยอมยินดี ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยจักขุวิญญาณ
ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๓. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ.
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ กายะ โดยความเปนของไมเที่ยง
เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 305

๔. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ.
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย ฯลฯ
หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.
๕. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ.
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย ฯลฯ
หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เพราะปรารภรูปเปนตนนั้น จิต
ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๖. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ.
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย หทยวัตถุ
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เพราะปรารภรูปเปนตน จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.
๗. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
คือ จักขายตนะ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ฯลฯ กายายตนะ
และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก จักขุวิญญาณ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เปนปจจัยแก กายวิญญาณ ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.
๘. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ.
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คือ จักขายตนะ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ กายายตนะ และหทยวัตถุ
เปนปจจัยแก ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
รูปายาตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
จักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ และ
กายายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.
๙. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
คือ จักขายตนะ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ กายายตนะ และหทยวัตถุ
ฯลฯ
รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๒๘๑] ๑. อัชฌัตติกธรรม
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย

เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ ทีเ่ ปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
พึงทํามูล (วาระที่ ๒)
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เปนพาหิรธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
พึงทํามูล (วาระที่ ๓)
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
ทั้ง ๙ วาระ พึงจําแนกอยางนี้.

๑๒. อาเสวนปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
๙ วาระ.

พึงจําแนกเปน

๑๓. กัมมปจจัย
[๒๘๒] ๑. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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เจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม
ที่เปนวิบากจิต และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแก วิบากจิต และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ที่เปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, จิต
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแก วิบากขันธทั้งหลาย, จิต
และกฏัตตารูป ที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๙ วาระ.

๑๕. อาหารปจจัย
[๒๘๓] ๑. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๒. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแก สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
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ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๔. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
กพฬีการาหารที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนพาหิรธรรม
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๕. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิต
และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
กพฬีการาหารที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอัชฌัตติก
ธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๖. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
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คือ อาหารทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, จิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย, จิต และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
กพฬีการาหารที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๗. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย.
๘. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
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๙. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.

๑๖. อินทริยปจจัย
[๒๘๔] ๑. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทงั้ หลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายินทรีย เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๒. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
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จักขุนทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ กายินทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๓. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท ั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรมและพาหิรธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ฯลฯ กายินทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของอินทริยปจจัย.
๔. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
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๕. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม ดวย
อํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
จิต และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๖. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย จิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย, จิต และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม
และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๗. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทงั้ หลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย.
จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย ฯลฯ กายินทรีย และสุขินทรีย, กายินทรีย และทุกขินทรีย
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๘. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของอันทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ กายินทรีย และสุขินทรีย,
กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๙. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท ั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ กฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ กายินทรีย และ
สุขินทรีย, กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.

๑๗. ฌานปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๒๘๕] พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวยอํานาจ
ของฌานปจจัย มี ๓ วาระ
เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ.

๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๒๘๖] ๑. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ จิตที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย
ที่เปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะที่เกิดกอน เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายตนะ
ที่เกิดกอน เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๒. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ ที่เกิดกอน เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะที่เกิดกอน เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยกายวิญญาณ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เปนพาหิรธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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๓. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรมที่เกิดพรอมกัน
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะที่เกิดกอน เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ กายายตนะที่เกิดกอน เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๔. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรมที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย, หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
วิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุที่เกิดกอน เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่
เปนพาหิรธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๕. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรมที่เกิดพรอมกัน
เปนปจจัย แกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตา
รูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุที่เกิดกอน เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
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ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่
เปนอัชฌัตติกธรรมที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๖. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
๗. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ฯลฯ ทีเ่ กิดภายหลัง ฯลฯ
๘. อัชฌัตติกธรรน และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๙. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม
ฯลฯ

๒๑. อัตถิปจจัย
[๒๘๗] ๑. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ จิต เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ กายะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เหมือน
กับปุเรชาตะ ไมมีแตกตางกัน.
ที่เปน ปจฉาชาตะ พึงกระทําเหมือนปจฉาชาตปจจัย.
๒. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ
สหชาตะในที่ทั้งปวง มีในที่นี้ เหมือนกับปจจยวาระ
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ปุเรชาตะ พึงกระทําเหมือนปจฉาชาตปจจัย.
ปจฉาชาตะ พึงกระทําเหมือนปุเรชาตปจจัย ไมมีแตกตางกัน.
๓. อัชฌัตติกธรรม เบ็นปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๔. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
อินทริยะ พึงใหพิสดารทั้งหมด.
๕. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
อินทริยะ ฯลฯ
๖. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
อินทริยะ ฯลฯ
๗. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 324

ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัย
แกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
กายวิญญาณ และกายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ กายายตนะ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต ดวยอํานาจของอัตถิ
ปจจัย.
รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิ
ปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ที่เกิดภายหลัง
เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ที่เกิดภายหลัง
และกวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดกอน ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
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ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรมที่เกิดภายหลัง
และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก กฏัตตารูปทัง้ หลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๘. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ และ
อาหาระ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ จักขายตนะ และจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ.
สหชาตะ เหมือนกับปจจยวาระ ไมมีแตกตางกัน.
เหมือนกับขอความในบาลีขางตนนั่นเอง.
๙. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ.
พึงจําแนกบททั้งปวง โดยนัยแหงปจจัยสงเคราะหขางตน.
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๒๒. นัตถิปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๒๘๘] 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 ๕ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ
ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๒๘๙] ๑. อัชฌัตติกรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาต-
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ปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๒. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๓. อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม
และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย.
๔. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
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ปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๖. พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๗. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๘. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
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ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๙. อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๒๙๐] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๒๙๑] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ . . .ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๒๙๒] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . .ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ พึงกระทําอนุโลมมาติกา ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
อัชฌัตติกทุกะ จบ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 331

๖๗. อุปาทาทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๒๙๓] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอปุ าทาธรรม อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูปที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัย
ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
๓. อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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๔. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทาธรรม แตไมใช
อุปาทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๒๙๔] ๑. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัย
หทยวัตถุ.
๒. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ

๓. อธิปติปจจัย
[๒๙๕] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
๒. อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม.
๓. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทาธรรม และไมใช
อุปาทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอปุ าทาธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ

๔. อนันตรปจจัย ฯลฯ ๕. สมนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ.
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๖. อัญญมัญญปจจัย
[๒๙๖] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑
ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
๓. อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม.
๔. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และหทยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช
อุปาทาธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
๕. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึน้ เพราะอัญญมัญญปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๒๙๗] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในนัตถิ
ปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๒๙๘] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัย
หทยวัตถุ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธ
๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๓. อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปน
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๔. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอปุ าทาธรรม อาศัยขันธ
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ซึง่ เปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.
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๒. นอารัมมณปจจัย
[๒๙๙] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใช
อุปาทาธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
๒. อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๓. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม
อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๓. นอธิปติปจจัย ฯลฯ ๑๐. นอาเสวนปจจัย
ฯลฯ เพราะนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ.
เพราะนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ.
เพราะนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ.
เพราะนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ.
เพราะนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ.
เพราะนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ.

๑๑. นกัมมปจจัย
[๓๐๐] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม.
พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูต
รูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
๒. อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป ...อุตุสมุฏฐานรูป... อุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๓. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
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คือ พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป. . .มหาภูตรูป ๓ และอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ

๑๒. นวิปากปจจัย
[๓๐๑] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธ
ที่ไมใชอุปาทาธรรม, ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒, ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ตลอด
อสัญญสัตว.
ในธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนมูล มี ๓ วาระอยางนี้.

๑๓. นอาหารปจจัย
[๓๐๒] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนอาหารปจจัย
คือ พาหิรรูป. . .อุตสุ มุฏฐานรูป. . .อสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูต
รูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
๒. อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอาหารปจจัย
คือ พาหิรรูป... อุตุสมุฏฐานรูป...อสัญญสัตวทั้งหลาย อุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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๓. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนอาหารปจจัย
คือ พาหิรรูป. . .อุตสุ มุฏฐานรูป... มหาภูตรูป ๓ และอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ

๑๔. นอินทริยปจจัย
[๓๐๓] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนอินทริยปจจัย
คือ พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป. . .ฯลฯ
อาศัยมหาภูตรูป
๒. อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอินทริยปจจัย
คือ พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
อสัญญสัตวทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๓. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนอินทริยปจจัย
คือ พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
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๑๕. นฌานปจจัย
[๓๐๔] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ ขันธ
๒ ฯลฯ
พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
๒. อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
คือ พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อสัญสัตวทั้งหลาย อุปาทากฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป.
๓. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
คือ พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อุปาทากฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.

๑๖. นมัคคปจจัย ๑๗. นสัมปยุตตปจจัย
[๓๐๕] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ.
เพราะนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๑๘. นวิปปยุตตปจจัย
[๓๐๖] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒ ฯลฯ
พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๒ อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อสัญญสัตวทั้งหลาย อุปาทากฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๓. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
มหาภูตรูป ๓ และอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัย
มหาภูตรูป ๒.
อสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูป ๒.
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๑๔. โนนัตถิปจจัย ฯลฯ ๒๐. โนวิคตปจจัย
ฯลฯ เพราะโนนัตถิปจจัย
ฯลฯ เพราะโนวิคตปจจัย

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๓๐๗] ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๓๐๘] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๓๐๙] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ . . . ใน
อนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอาเสวนปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
สหชาตวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๓๑๐] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่ ๒-๓-๔)
ในธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมเปนมูล เหมือนกับปฏิจจวาระทั้ง ๓
วาระ ไมมีแตกตางกัน.
๕. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๓๑๑] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.
๓. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยจักขุวิญญาณ และ
จักขายตนะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอปุ าทาธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๓๑๒] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ
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ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ พึงนับ
อยางนี้ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
พึงนับอยางนี้.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๓๑๓] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยหทยวัตถุ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ เหมือนกับปฏิจจวาระ ทั้ง ๓ วาระ ไมมี
แตกตางกัน.
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๓. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยจักขุวิญญาณ และ
จักขายตนะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอปุ าทาธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
หทยวัตถุ ฯลฯ

๒. นอารัมมณปจจัย ฯลฯ ๑๐. นอาเสวนปจจัย
ฯลฯ เพราะนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.
ฯลฯ เพราะนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ.

๑๑. นกัมมปจจัย
[๓๑๔] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
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คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม.
คือ พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
๓. อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนพาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป.
๔. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ และอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ.
๕. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม และหทยวัตถุ.

๑๒. นวิปากปจจัย ฯลฯ ๑๔. นอินทริยปจจัย
ฯลฯ เพราะนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ.
ฯลฯ เพราะนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ.
ฯลฯ เพราะนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ.
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๑๕. นฌานปจจัย
[๓๑๕] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะ.
๒. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ
ขันธ ๒ ฯลฯ
คือ พาหิรรูป . . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
๓. อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
คือ พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป . . .อุตสุ มุฏฐานรูป ฯลฯ
อสัญญสัตวทั้งหลาย อุปาทากฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
๔. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
คือ พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ และอุปาทากฏัตตารูป อาศัย
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 351

๕. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม
และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยจักขุวิญญาณ และ
จักขายตนะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ

๑๖. นมัคคปจจัย ฯลฯ ๒๐. โนวิคตปจจัย
ฯลฯ เพราะนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ.
เพราะนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๓๑๖] ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโน
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับสองวาระนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๓๑๗] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เจือกับธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ทีไ่ มใชอุปาทาธรรม ฯลฯ ขันธ ๒
เจือกับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๓๑๘] ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี
๑ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๓๑๙] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เจือกับธรรมที่ไมใช
อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ เจือกับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๓๒๐] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
การนับทั้งสองวาระนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 354

ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๓๒๑] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๒. อารัมมณปจจัย
[๓๒๒] ๑. อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ กายะ ฯลฯ รูป ฯลฯ รสะ ฯลฯ
หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ รสายตนะ เปนปจจัยแก
ชิวหาวิญญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิญญาณ, แก
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกอนาคตังสญาณ, แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย.
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ใหทานแลว ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณา
ซึ่งกุศลกรรมนั้น ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น
ราคะ ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค, ผล ฯลฯ
นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล,
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว, กิเลสที่ขมแลว, กิเลสที่
เคยเกิดขึ้นในกาลกอน ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยความเปน
ของไมเที่ยง โทมนัส ยอมเกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชอุปาทาธรรม
ดวยเจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แก
อนาคตังสญาณ, แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.

๓. อธิปติปจจัย
[๓๒๓] ๑. อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ กายะ
ฯลฯ รสะ ฯลฯ หทยวัตถุใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําจักษุ
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เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ
ยอมเกิดขึ้น.
๒. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว กระทํา
กุศลกรรมนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ
ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลกรรมที่สั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว ทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค แกผล ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําโผฏฐัพพะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทํา
โผฏฐัพพะเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
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อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ที่เปนอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ทีเ่ ปนอุปาทาธรรมและไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย.

๔. อนันตรปจจัย
[๓๒๔] ๑. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู, ฯลฯ แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
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๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย เหมือน
กับปฏิจจวาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
ในปจจยวาระ เหมือนกับนิสสยวาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๓๒๕] ๑. อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยซึ่งความถึงพรอมดวยจักษุ ฯลฯ ซึ่งความถึงพรอม
ดวยกายะ ซึ่งความถึงพรอมดวยวรรณะ ซึ่งความถึงพรอมดวยสัททะ ซึ่งความ
ถึงพรอมดวยคันธะ ซึ่งความถึงพรอมดวยรสะ ซึ่งโภชนะ แลวใหทาน ฯลฯ
ทําลายสงฆ.
ความถึงพรอมดวยจักษุ ความถึงพรอมดวยกายะ ความถึงพรอมดวย
วรรณะ ความถึงพรอมดวยสัททะ ความถึงพรอมดวยคันธะ ความถึงพรอม
ดวยรสะ โภชนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
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๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอ
มานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา สุขทาง
กาย ทุกขทางกาย อุตุ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผล
สมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๓๒๖] ๑. อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
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รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ ชิวหายตนะ เปนปจจัย
แกชิวหาวิญญาณ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาน ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๒. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นโผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๓. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
คือ โผฏฐัพพายตนะ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไม
ใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
โผฎฐัพพายตนะ และกายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๓๒๗] ๑. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายที่ไมใชอุปาทาธรรมนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๒)
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกาย
นี้ที่เปนอุปาทาธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๓)
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่
เปนอุปาทาธรรม และกายที่ไมใชอุปาทาธรรมนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย.

๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย

๑๓. กัมมปจจัย
[๓๒๘] ๑. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูป
ทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
๒. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่
เปนอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปน
อุปาทาธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม ดวยอํานาจกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูป
ทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย
[๓๒๙] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ
๓ ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มี ๓ วาระ.

๑๕. อาหารปจจัย
[๓๓๐] ๑. อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย
คือ กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทาธรรมนี้ ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย.
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พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๒)
กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทาธรรมนี้ ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๓)
กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทา
ธรรมนี้ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่มีธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนมูล มี ๓ วาระ (วาระ
ที่ ๔-๕-๖)
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

๑๖. อินทริยปจจัย
[๓๓๑] ๑. อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม ดวย
อํานาจของอินทริยปจจัย
คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปที่เปนอุปาทาธรรม ดวย
อํานาจของอินทริยปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๒)
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จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย ฯลฯ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๓)
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม
และไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ (วาระ
ที่ ๔-๖) ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๗. อุปาทาธรรมและธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย และจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ กายินทรีย ฯลฯ

๑๗. ฌานปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๓๓๒] ๑. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๓ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๓ วาระ พึง
กระทําถึงปฏิสนธิ ฯลฯ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
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๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๓๓๓] ๑. อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแก จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย.
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง
หลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
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ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง
หลายที่เปนอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เปนอุปาทาธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง
หลายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
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ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรมเปนปจจัยแกกาย ที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรมนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.

๒๑. อัตถิปจจัย
[๓๓๔] ๑. อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อาหาระ และ อินทริยะ ไดแก
กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทาธรรมนี้ ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย.
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๒. อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ อาหาระ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาตะ ไมมแี ตกตางกัน.
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กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายที่ไมใชอุปาทาธรรมนี้ ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย.
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๓. อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม และ
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อาหาระ และ อินทริยะ
คือ กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใช
อุปาทาธรรมนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม
และไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย ตลอดถึงอสัญญสัตว.
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ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นโผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกกายที่ไมใชอุปาทาธรรมนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๕. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ที่เปนอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกาย
ที่เปนอุปาทาธรรมนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกาย
ที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรมนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๗. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปน
ปจจัยแกอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ
อินทริยะ
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกาย
ที่เปนอุปาทาธรรมนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม และรูปชีวิตินทรียเปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๘. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ,
ปจฉาชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ
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ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม และหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
โผฏฐัพพายตนะ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช
อุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง และกวฬีการาหาร
เปนปจจัยแกกาย ที่ไมใชอุปาทาธรรมนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง และรูปชีวิตินทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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๙. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปน
ปจจัยแกอุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ
อินทริยะ
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง และกวฬีการาหาร
เปนปจจัยแกกาย ที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรมนี้ ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๓๓๕] ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ
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ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๖ วาระ
ในอินทริยปจจัย มี ๗ 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.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๓๓๖] ๑. อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๒. อุปาทาธรรม เปนปจจัยและธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๓. อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม และ
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
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อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
๗. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปน
ปจจัยแกอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๘. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๙. อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปน
ปจจัยแกอุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจ
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ของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๓๓๗] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๓๓๘] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๓๓๙] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ พึงจําแนกอนุโลมมาติกาใหพิสดาร ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
อุปาทาทุกะ จบ
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๖๘. อุปาทินนทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๓๔๐] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อุปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปทีเ่ ปนอุปาทารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม.
๓. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม อาศัย
อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
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๔. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๕. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.

๒. อารัมมณปจจัย
[๓๔๑] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ ฯลฯ
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
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๓. อธิปติปจจัย
[๓๔๒] ๑. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๓๔๓] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี
๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี
๒ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๓๔๔] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑
ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ.
๓. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม อาศัย
อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 382

คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒
๔. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอนุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
๕. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย.

๒. นอารัมมณปจจัย
[๓๔๕] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอารัมมณปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 383

คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม.
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอารัมมณปจจัย
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม.
๓. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรน เกิดขึ้น
เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๔. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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๓. นอธิปติปจจัย ฯลฯ ๗. นอุปนิสสยปจจัย
[๓๔๖] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึน้
เพราะนอธิปติปจจัย
ฯลฯ เพราะนอนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะนสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะนอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เพราะนอุปนิสสยปจจัย

๘. ปุเรชาตปจจัย
[๓๔๗] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อุปาทินนธรรม ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม.
๓. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
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คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินธรรม.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป.
๔. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.

๙. นปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ ๑๐. นอาเสวนปจจัย
ฯลฯ เพราะนปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ เพราะนอาเสวนปจจัย

๑๑. กัมมปจจัย
[๓๔๘] ๑. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม.
พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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๑๒. นวิปากปจจัย
[๓๔๙] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึน้
เพราะนวิปากปจจัย
คือ อสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอุตุสมุฏฐานรูป.

๑๓. นอาหารปจจัย
[๓๕๐] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอาหารปจจัย
คือ อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอาหารปจจัย
คือ พาหิรรูป... อุตสุ มุฏฐานรูป ฯลฯ

๑๔. นอินทริยปจจัย
[๓๕๑] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึน้
เพราะนอินทริยปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 387

คือ อสัญญสัตวทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอินทริยปจจัย
คือ พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ

๑๕. นฌานปจจัย
[๓๕๒] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนฌานปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนฌานปจจัย
คือ พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ

๑๖. นมัคคปจจัย
[๓๕๓] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึน้
เพราะนมัคคปจจัย เหมือนกับ เพราะนเหตุปจจัย โมหะไมมี.

๑๗. นสัมปยุตตปจจัย
ฯลฯ เพราะนสัมปยุตตปจจัย
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๑๘. นวิปปยุตตปจจัย
[๓๕๔] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
อสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
ฯลฯ เพราะโนนัตถิปจจัย เพราะโนวิคตปจจัย.

การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๓๕๕] ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๔ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
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๔ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๓๕๖] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๓๕๗] เพราะนเหตุปจจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย
มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ใน
มัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี
๕ วาระ.
สหชาตวาระ เหมือนกับ ปฏิจจวาระ.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๓๕๘] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม.
ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๓. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม อาศัย
อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย.
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
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๔. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม อาศัยขันธ ๒.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๕. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.

๒. อารัมมณปจจัย
[๓๕๙] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึน้
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 392

คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๓. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัย
ขันธ ๒.
๔. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรน เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทยวัตถุ
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.

๓. อธิปติปจจัย
[๓๖๐] ๑. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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๓. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทยวัตถุ
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๓๖๑] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ
ใน นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๔ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ใน
วิปากปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๓๖๒] ๑. อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ซึง่ เปนอเหตุกะ
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
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ในอเหตุกะปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ.
๒. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น.
เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ซึง่
เปนอเหตุกะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทยวัตถุ.
๓. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
๔. อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 395

คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้ง
หลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๕. อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ซึง่
เปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และ
หทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้ง
หลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๓๖๓] ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๔ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๔ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ
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ในนฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ
ในโนอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๓๖๔] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๔ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๓๖๕] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.
นิสสยวาระ เหมือนกับ ปจจยวาระ.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๓๖๖] ๑. อุปาทินนธรรม เจือกับอุปาทินนธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ เจือกับ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. อนุปาทินนธรรม เจือกับ อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ เจือกับ
ขันธ ๒.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๓๖๗] ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ใน
วิปากปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๒วาระ.
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ปจจนียนัย
[๓๖๘] ๑. อุปาทินนธรรม เจือกับอุปาทินนธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ เจือกับขันธ ๒.
๒. อนุปาทินนธรรม เจือกับอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ฯลฯ เจือกับขันธ ๒.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เจือกับขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๓๖๙] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ.
การนับสองวาระนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๓๗๐] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
ดวยอานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๒. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๓. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๔. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
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คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.

๒. อารัมมณปจจัย
[๓๗๑] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พิจารณาจักษุ ฯลฯ กายะ ฯลฯ รูปทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม
คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น ครั้นเมื่อกุศล และ
อกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
รูปายตนะที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ
คันธายตนะที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกฆานวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๒. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอารัมณปจจัย
คือ พิจารณาจักษุ ฯลฯ กายะ ฯลฯ รูปทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม
คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูป ซึ่งเปนอุปาทินนธรรม ดวยทิพยจักษุ.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ซึ่งเปนอุปาทินนธรรม
ดวยเจโตปริยญาณ.
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ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, แก
เจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกอนาคตังสญาณ, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๓. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณา
ซึ่งกุศลกรรมนั้น ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น
ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลทั้งหลายที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอนฯ ฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค, ผล ฯลฯ
นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล,
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว, พิจารณากิเลสที่ขมแลว,
รูกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดแลวในกาลกอน, ฯลฯ พิจารณารูปทั้งหลายที่เปน
อนุปาทินนธรรม ฯลฯ สัททะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปน
อนุปาทินนธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอนุปาทินนธรรม
ดวยเจโตปริยญาณ.
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อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, แก
เจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แก
อนาคตังสญาณ, แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๔. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พิจารณารูปทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ สัททะ ฯลฯ
โผฏฐัพพะ ฯลฯ ขันธทงั้ หลายที่เปนอนุปาทินนธรรม โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น ครั้นเมื่อกุศลและอกุศล ดับไปแลว
ตทารัมมณจิต ที่เปนวิบาก ยอมเกิดขึน้ .
อากาสานัญจายตนกุศล เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนวิบาก ฯลฯ
อากิญจัญญายตนกุศล เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก.
รูปายตนะ ที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
สัททายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย.

๓. อธิปติปจจัย
[๓๗๒] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปปติ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ กายะ ฯลฯ
รูปทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ ขันธ
ทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําจักษุ
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอม
เกิดขึ้น.
๒. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
พิจารณา ครั้นกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ฯลฯ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน แลวพิจารณา ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํารูปทั้งหลายที่เปน
อนุปาทินนธรรม ฯลฯ สัททะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปน
อนุปาทินนธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ ราคะ ยอมเกิดขึ้น
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.

๔. อนันตรปจจัย
[๓๗๓] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ปญจวิญญาณ เปนปจจัยแกวิบากมโนธาตุ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
วิบากมโนธาตุ เปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
๒. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ภวังค เปนปจจัยแกอาวัชชนะ, วิบากมโนวิญญาณธาตุ เปน
ปจจัยแก กิรยิ ามโนวิญญาณธาตุ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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๓. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ที่เกิดหลังๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู, แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๔. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแก ปญจวิญญาณ, ขันธทั้งหลายที่เปน
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ
เหมือนกับนิสสยปจจัยในปจจยวาระ.
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๙. อุปนิสสยปจจัย
[๓๗๔] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
สุขทางกาย เปนปจจัยแกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
ทุกขทางกาย ฯลฯ อุตุ ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ โภชนะ เปน
ปจจัยแกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ อุตุ ฯลฯ โภชนะ เปนปจจัย
แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลอาศัยสุขทางกายแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ.
บุคคลอาศัยทุกขทางกายฯลฯ อุตุที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ โภชนะ
แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฯลฯ ทําลายสงฆ.
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สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ อุตุ ฯลฯ โภชนะ เปนปจจัยแก
ศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
๓. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลอาศัยศรัทธา แลวใหทาน กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ อุตุ ฯลฯ โภชนะ
ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ
เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวยังตนใหเดือดรอน ใหเรารอน ฯลฯ
ยอมเสวยทุกขมีการแสวงหาเปนมูล.
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บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ อุตุ ฯลฯ โภชนะ
ฯลฯ เสนาสนะ แลวยังตนใหเดือดรอน ใหเรารอน ฯลฯ ยอมเสวยทุกขมีการ
แสวงหาเปนมูล.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกสุขทางกาย แกทกุ ขทางกาย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
กุศล และอกุศลกรรม เปนปจจัยแกวิบาก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๓๗๕] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
พิจารณาจักขุ ฯลฯ กายะ ฯลฯ รูปทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม
คันธะ โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
ฯลฯ เมื่อกุศลและอกุศล ดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ยอมเกิดขึน้ .
รูปายตนะ ที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
คันธายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ.
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หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๒. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
จักษุ ฯลฯ กายะ ฯลฯ รูปทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม คันธะ
รสะ โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปที่เปนอุปาทินนธรรม ดวยทิพยจักษุ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๓. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
รูปทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ สัททะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปที่เปนอนุปาทินนธรรม ดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวย
ทิพโสตธาตุ.
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๔. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
ดวยอานาจของปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ คันธะ
ฯลฯ โผฏฐัพพะโดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น เมื่อกุศล
และอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
รูปายตนะ ที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
สัททายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๕. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกอุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
คือ รูปายตนะ ที่เปนอนุปาทินนธรรม และจักขายตนะ เปนปจจัย
แกจักขุวิญญาณ, สัททายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
รูปายตนะ ที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.
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๖. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
คือ รูปายตนะ ที่เปนอนุปาทินนธรรม เเละ หทยวัตถุ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๓๗๖] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย
อานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ทีเ่ กิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ ที่เปนอุปาทินนธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๒. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ทีเ่ กิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๓. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๔. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
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๕. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๖. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ

๑๒. อาเสวนปจจัย
[๓๗๗] ๑. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ.

๑๓. กัมมปจจัย
[๓๗๘] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๓. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๕. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย
[๓๗๙] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ
ในธรรมที่มีอุปาทินนธรรมเปนมูล มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓)
๔. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
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คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ
ขันธ ๒ ฯลฯ

๑๕. อาหารปจจัย
[๓๘๐] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เปน
อุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๒. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย.
กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เปน
อนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๓. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
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คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย.
กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เปน
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๔. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
กวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เปน
อนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๕. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ กวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เปน
อุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๖. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ กวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เปน
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๗. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกอุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
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คือ กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เปนอุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๘. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ กวฬีการาหารที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปน
ปจจัยแกกายนี้ที่เปนอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๙. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ กวฬีการาหารที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปน
ปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของ
อาหารปจจัย.

๑๖. อินทริยปจจัย
[๓๘๑] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายินทรีย ฯลฯ.
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รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
๒. อุปาทินนธรรมเปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม ฯลฯ
ในธรรมที่มีอุปาทินนธรรมเปนมูล มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓)
รูปชีวติ ินทรีย มีเฉพาะนัยตนเทานั้น นัยที่เหลือนอกนั้นไมมี.
๔. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.

๑๗. ฌานปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๓๘๒] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของฌานปจจัย มี ๔ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.

๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๓๘๓] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๒. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง
หลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เปนอนุปาทินนธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๓. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
มีอยางเดียว คือที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๔. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกาย
ที่เปนอนุปาทินนธรรมนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๕. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
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มีอยางเดียว คือที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกาย
ที่เปนอนุปาทินนธรรมนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๖. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกาย
ที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย,

๒๑. อัตถิปจจัย
[๓๘๔] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ
ฯลฯ
บทที่ยอ ไว พึงจําแนกใหครบถวน.
๒. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ และ
อาหาระ
บทที่ยอ ไว พึงใหพิสดาร.
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๓. อุปาทินธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปจฉาชาตะ และ อาหาระ
ฯลฯ
บทที่ยอ ไว พึงใหพิสดาร.
๔. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ และ
อาหาระ
ฯลฯ
บทที่ยอ ไว พึงจําแนกใหพิสดาร.
๕. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ และ อาหาระ
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
รูปทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรมที่เกิดกอน ฯลฯ สัททะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น ครั้นเมื่อกุศล
และอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิต ที่เปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
รูปายตนะ ที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
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ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เปนอุปาทินนธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
กวฬีการาหารที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๖. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกาย
ที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย.
กวฬีการาหารที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย แกกายที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๗. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกอุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือที่เปน ปุเรชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนธรรม และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุ
วิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะที่เปนอนุปาทินนธรรม และกายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ
และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของ
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม กวฬีการาหารที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทังหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๘. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมเปนปจจัย
แกอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
และ ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย
แก จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม และ หทยวัตถุ เปนปจจัยแก ขันธ
๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
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รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
โผฏฐัพพายตนะ และ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม และกวฬีการาหารที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอัตถิ
ปจจัย.
๙. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกอนุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อาหาระ ไดแก
กวฬีการาหารที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๒๒. นัตถิปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๓๘๕] ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี
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๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๖
วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๔ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๔ วาระ
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๓๘๖] ๑. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๒. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัยดวยอานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของ
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ปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๓. อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจ
ของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๔. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัยดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๕. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๖. อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม
และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัยดวย
อํานาจของอาหารปจจัย.
๗. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกอุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัยดวย
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย,
เปนปจจัยดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
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๘. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัยดวย
อานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,
เปนปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๙. อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๓๘๗] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๘ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอวิคตปจจัย
มี ๔ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๓๘๘] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 428

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๓๘๙] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ.... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ พึงกระทําอนุโลมมาติกา ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
อุปาทินนทุกะ จบ
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๖๙. อุปาทานทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๓๙๐] ๑. อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน, ทิฏุปาทาน อาศัยกามุปาทาน,
กามุปาทาน อาศัยสีลัพพตุปาทาน, สีลัพพตุปาทาน อาศัยกามุปาทาน,
กามุปาทาน อาศัยอัตตวาทุปาทาน, อัตตวาทุปาทาน อาศัยกามุปาทาน.
๒. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย.
๓. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน, สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
อาศัยทิฏุปาทาน กามุปาทาน ฯลฯ
พึงกระทําจักรนัยทั้งหมด.
๔. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช
อุปาทานธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๕. อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม.
๖. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทานธรรม อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒.
๗. อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่
ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
พึงกระทําจักรนัยทั้งหมด.
๘. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม
และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 431

คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม และอุปาทานธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๙. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ กามุปาทาน และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชอุปาทานธรรม และทิฏุปาทาน ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงกระทําจักรนัยทั้งหมด.

๒. อารัมมณปจจัย
[๓๙๑] ๑. อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
พึงกระทําเปน ๙ วาระ เวนรูปออกเสีย.

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๓๙๒] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี
๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๓๙๓] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
พาหิรรูป. .. อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อสัญญสัตวทั้งหลาย โมหะ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.

๒. นอารัมมณปจจัย
[๓๙๔] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย.
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม.
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๓. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม
และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึน้ เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรมและมหาภูตรูปทั้งหลาย.

๓. นอธิปติปจจัย ฯลฯ ๙. นอุปนิสยปจจัย
ฯลฯ เพราะนอธิปติปจจัย
ฯลฯ เพราะนอนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะนอุปนิสสยปจจัย

๑๐. นปุเรชาตปจจัย
[๓๕๑] ๑. อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ กามุปาทาน อาศัยอัตตวาทุปาทาน, อัตตาวาทุปาทาน
อาศัยกามุปาทาน.
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทธรรม อาศัยอุปาทานธรรม
เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
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คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย,
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย.
ฯลฯ
พึงทําเปน ๙ วาระ.
ในอรูปภูมิ มีอุปาทานธรรม ๒.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๓๙๖] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓วาระฯลฯ 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 ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๓๙๗] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาต-
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ปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓
วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๓๙๘] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
ปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
แมสหชาตวาระ ก็เหมือนกับปฏิจจวาระ.
สหชาตวาระพึงจําแนก วา ทิฏุปาทาน เกิดพรอมกับกามุปาทาน.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๓๙๙] ๑. อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๒. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ฯลฯ ตลอดถึง
อัชฌัตติกมหาภูตรูป.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๓. อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธท้งั หลายที่ไมใชอุปาทานธรรม.
อุปาทานธรรมทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๔. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อุปาทานธรรมและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไม
ใชอุปาทานธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
อุปาทานธรรมทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๕. อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรม
ที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
ทิฏุปาทาน อาศัยกามุปาทาน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
พึงกระทําจักรนัย.
กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน และหทยวัตถุ.
พึงกระทําจักรนัย.
๖. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม
และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม และอุปาทานธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
พึงกระทําจักรนัย.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และหทยวัตถุ.
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๗. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓, กามุปาทาน และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยขันธ
๑ ที่ไมใชอปุ าทานธรรม และทิฏุปาทาน ฯลฯ
พึงกระทําจักรนัย.
กามุปาทาน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยทิฏุปาทาน และ
หทยวัตถุ.
พึงกระทําจักรนัย.

๒. อารัมมณปจจัย
ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย
ในอารัมมณปจจัย ซึ่งมีธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรมเปนมูล พึงจําแนก
ทั้งปญจายตนะ และหทยวัตถุ.

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

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 439

ปจจนียนัย
๑. เหตุปจ จัย
[๔๐๑] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอปุ าทานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้ง
หลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๔๐๒] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย
มี ๓วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกจากนี้ก็ดีนิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๐๓] ๑. อุปาทานธรรม เจือกับอุปาทานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน เจือกับทิฏุปาทาน ทิฏุปาทาน เจือกับกามุปาทาน.
พึงกระทําจักรนัย.
พึงกระทําทั้ง ๙ วาระ อยางนี้.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๔๐๔] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๐๕] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เจือกับธรรมที่ไมใช
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะฯลฯ
ขันธ ๒ ฯลฯ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 441

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ เจือกับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๔๐๖] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๙ วาระ.
การนับทั้งสองวาระนอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๐๗] ๑. อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๒)
เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๓)
เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๕. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๖)
เหตุทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๗. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม และไมใชอุปาทานธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๘)
เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม และไมใชอุปาทานธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๙)

๒. อารัมมณปจจัย
[๔๐๘] ๑. อุปาทานธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.

เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม
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คือ เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย อุปาทานธรรมยอมเกิดขึ้น
พึงกระทําคําวา ปรารภ ทั้ง ๓ วาระ.
๒. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
คือ บุคคลใหทาน รักษาศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณา
กุศลกรรมนัน้ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนัน้
ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
กุศลกรรมทั้งหลายที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน
แลวพิจารณาฌาน.
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค ผล ฯลฯ
พิจารณานิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณา กิเลสที่ละแลว ซึ่งไมใชอปุ าทานธรรม
ฯลฯ พิจารณากิเลสทั้งหลายที่ละแลว, กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาล
กอน ฯลฯ
พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาน
ธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชอุปาทานธรรม
ดวยเจโตปริยญาณ.
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อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
คือบุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะยอม
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลทั้งหลายที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน, ออกจากฌาน ฯลฯ
พิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะ
ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแก
อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอานาจของ
อารัมมณปจจัย
คือ ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลที่ได
สั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
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บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น อุปาทานธรรม
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
๕. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. พึงกระทํา
คําวา ปรารภ ทั้ง ๓ วาระ.

๓. อธิปติปจจัย
[๔๐๙] ๑. อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําอุปาทานธรรมทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน
อุปาทานธรรม ยอมเกิดขึ้น มี ๓ วาระ เปนอารัมมณาธิปติ อยางเดียว.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรม
ที่ไดสั่งสมไว ในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลวทําฌานใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ฯลฯ
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พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวกระทํามรรคใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ผล ฯลฯ นิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
นิพพาน เปนปจจัยแก ผล ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทย
วัตถุ ขันธทงั้ หลายที่ไมใชอุปาทานธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้น
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแก
อุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะกระทํากุศลกรรมนัน้ ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลทั้งหลายที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจาก
ฌาน ฯลฯ.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน
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ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิด
ขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้ง
หลายที่เปนสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแก
อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย.
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลที่ได
สั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครัน้
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว อุปาทานธรรมและ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทานธรรมทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย,
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๗. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ
เปนอารัมมณาธิปติ.
พึงกระทําคําวา ปรารภ ทั้ง ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙) เปน
อารัมมณาธิปติอยางเดียว.

๔. อนันตรปจจัย
[๔๑๐] ๑. อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไม
ใชอุปาทานธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้ง
หลายที่เกิดหลัง ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู ฯลฯ แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
๕. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรมเปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม ทีเ่ กิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลัง ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย.
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๗. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลัง ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย เหมือนกับ
ปจจยวาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย เหมือน
กับ ปฏิจจวาระ.
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ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย เหมือนกับ
ปจจยวาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๔๑๑] ๑. อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ.
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
อุปาทานธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ.
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลอาศัยศรัทธา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ
ถือทิฏฐิ.
ศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ บุคคล
เขาไปอาศัยเสนาสนะแลว ถือเอาของที่เจาของมิไดให.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 453

มุสาวาท ฯลฯ ปสณ
ุ าวาจา ฯลฯ ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด
กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ เขา
ไปอาศัยเสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๕. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มีอยางเดียวคือ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ อทินนาทาน ฯลฯ
มุสาวาท ฯลฯ ปสุณาวาจา ฯลฯ ผรุสวาจา ฯลฯ สัมผัปปลาปะ ฯลฯ ตัดชอง
ยองเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง
ฯลฯ ผิดในภริยาผูอื่น ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๖).
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวกอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ แลวถือเอาสิ่งของที่เจาของ
มิไดให.
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มุสาวาท ฯลฯ ปสณ
ุ าวาท ฯลฯ ผรุสวาจา ฯลฯ สัมผัปปลาปะ ฯลฯ
ตัดชองยองเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลน
ตามทาง ฯลฯ ภริยาผูอื่น ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๗. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปนปกตูปนิสสยะ มี ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙).

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๔๑๒] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
พิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ.
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ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
ธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
พิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ยอมยินดี เพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรมเปนปจจัยแกอุปาทาน
ธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
พิจารณาจักษุ ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทยวัตถุ เพราะ
ปรารภจักษุเปนตนนั้น อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
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หทยวัตถุ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๔๑๓] ๑. อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๓. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาต
ปจจัย ฯลฯ

๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.

๑๓. กัมมปจจัย
[๔๑๔] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
ธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ที่เปนอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
ธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทานธรรมทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย
[๔๑๕] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ มี ๑ วาระ.

๑๕. อาหารปจจัย
[๔๑๖] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
มี ๓ วาระ ไดแก กวฬีการาหาร อยางเดียว.
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๑๖. อินทริยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
คือ รูปชีวิตินทรีย อยางเดียว.

๑๗. ฌานปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๓ วาระ.

๑๘. มัคคปจจัย
[๔๑๗] ๑. อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวย
อํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคทั้งหลาย ที่เปนอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
ธรรมทั้งหลายที่เปนสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
พึงกระทําเปน ๙ วาระ โดยเหตุนี้.

๑๙. สัมปยุตตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ.

๒๑. อัตถิปจจัย
[๔๑๘] ๑. อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาน
ธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก
อุปาทานธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ สหชาตะ ฯลฯ
๓. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
มีอยางเดียว คือที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
วิปปยุตตปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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๕. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.

๒๑. อัตถิปจจัย
[๔๑๙] ๑. อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
คือ กามุปาทาน เปนปจจัยแกทิฏุปาทาน ดวยอํานาจของอัตถิ
ปจจัย. ฯลฯ.
พึงกระทําจักรนัย
๒. อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
อุปาทานธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
๓. อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และ
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.
๔. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ ฯลฯ พึงใหพิสดาร.
๕. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ เหมือนกับ สหชาตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ เหมือนกับ ปุเรชาตปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ พึงจําแนก เหมือนกับ สหชาตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ พึงจําแนก เหมือนกับ ปุเรชาตปจจัย.
๗. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ทิฏุปาทาน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกามุปาทาน
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
พึงกระทําจักรนัย.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ทิฏุปาทาน และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกกามุปาทาน ดวยอานาจของ
อัตถิปจจัย.
พึงกระทําจักรนัย.
๘. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ,
ปจฉาชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม และอุปาทานธรรมทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
อุปาทานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
อุปาทานธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่ไมใช
อุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ที่เกิดภายหลัง และ
กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
อุปาทานธรรม สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๙. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม และทิฏุปาทาน เปนปจจัยแกขันธ ๓,
และกามุปาทาน และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ
ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงกระทําจักรนัย
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ทิฏุปาทาน และหทยวัตถุ ที่เกิดกอน เปนปจจัยแกกามุปาทาน และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
พึงกระทําจักรนัย
[๔๒๐] 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 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 ๙ 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
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๔๒๑] ๑. อุปาทานธรรม เปนปจจัยแก อุปาทานธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๓. อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และ
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
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๕. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรมเปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๗. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๘. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๙. อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวย
อานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๔๒๒] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ฯลฯ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๔๒๓] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๔๒๔] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ พึงกระทาอนุโลมมาติกา ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
อุปาทานทุกะ จบ
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๗๐. อุปาทานิยทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจ จัย
[๔๒๕] ๑. อุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานิยธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
โลกิยทุกะ เปนอยางไร พึงกระทําอยางนั้น ไมแตกตางกัน.
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๗๑. อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจ จัย
[๔๒๖] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒ ฯลฯ
๒. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม.
โลภะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่
เปนทิฏฐิคตวิปปยุต.
๓. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ขันธ ๓, โลภะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวย
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.
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๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
๕. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต.
๖. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุต.
๗. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 471

๘. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ.
๙. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
โลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๔๒๗] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
๒. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โลภะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต.
๓. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุต ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุ.
๕. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต.
๖. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตและโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๔๒๘] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๖ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ
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ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๖ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๖ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ใน
วิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙
วาระ ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๖ วาระ ใน
วิคตปจจัย มี ๖ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. เหตุปจ จัย
[๔๒๙] ๑. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้ง
หลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.

๒. อารัมมณปจจัย
[๔๓๐] ๑. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนอารัมมณปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม.
๒. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๓. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ.

๓. นอธิปติปจจัย ฯลฯ ๖. อุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ เพราะนอธิปติปจจัย
เพราะนอนันตรปจจัย
เพราะนสมนันตรปจจัย
เพราะนอุปนิสสยปจจัย
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๗. นปุเรชาตปจจัย
[๔๓๑] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
๒. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ โลภะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุต.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม.
๓. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
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๕. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต.
๖. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
๗. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ

๘. ปจฉาชาตะ ฯลฯ ๙. นอาเสวนปจจัย
ฯลฯ เพราะนปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ เพราะนอาเสวนปจจัย

๑๐. นกัมมปจจัย
[๔๓๒ ] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนกัมมปจจัย
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คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม.
๒. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม.
พาหิรรูป ... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
๓. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนกัมมปจจัย.
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต.
๔. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย.
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๔๓๓] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ
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ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคต
ปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ ก็พึงกระทํา.
สหชาตวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๓๔] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัยมี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๓) เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.
๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ฯลฯ ตลอด
ถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต อาศัยหทยวัตถุ.
๕. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต.
๖. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุต.
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ
อาศัยหทยวัตถุ.
๗. อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และ
โลภะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
๘. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ.
โลภะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต
และหทยวัตถุ.
๙. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
ในอารัมมณปจจัย พึงกระทําปญจวิญญาณ.

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๔๓๕] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี
๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ใน
อวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๔๓๖] ๑. อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัย
หทยวัตถุ.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๔๓๗] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๘๓๘] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เจือกับอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ฯลฯ มี
๓ วาระ. (วาระที่ ๑-๒-๓)
๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เจือกับอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ อรูปภูมิ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๕. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เจือกับอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อรูปภูมิ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๖. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เจือกับอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อรูปภูมิ เหมือนกับปฏิจจวาระ.

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๔๓๙] 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.
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ปจจนียนัย
๑. เหตุปจ จัย
[๔๔๐] ๑. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เจือกับอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย

การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๔๔๑] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๖ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย
มี ๖ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๔๒] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๒. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
เหตุทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต เปนปจจัย
แกโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
เหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓).
เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
เหตุทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, โลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย.
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๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
โลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๕)
โลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๖)
โลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๗. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๘)
โมหะ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
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๙. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุ
ปจจัย.

๒. อารัมมณปจจัย
[๔๔๓] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ
ทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๒)
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๓)
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ยอมเกิดขึ้น.
๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลทีไ่ ดสั่งสม
ไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ เมื่อฌานเสื่อมไป
โทมนัส ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูเดือดรอนใจ.
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค, ผล ฯลฯ พิจารณา
นิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ฯลฯ กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ และขันธทั้งหลาย
ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุต ฯลฯ วิจกิ ิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ พึงใส
ใหครบถวน เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ตลอดถึงกายวิญญาณ.
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,
แกเจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แก
อนาคตังสญาณ, แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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๕. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม
และโลภะ เพราะปรารภทานเปนตนนั้น ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
๖. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย
คือ พิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปน
อุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ยอมเกิดขึ้น.
๗. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๘)
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต
และโลภะ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ ยอมเกิดขึ้น.
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พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๙)
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตและโลภะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิควิปปยุต และโลภะ
ยอมเกิดขึ้น.

๓. อธิปติปจจัย
[๔๔๔] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๒)
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ใหเปน
อารมณอยางหนักแนน โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
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อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต เปนปจจัยแก
โลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๓)
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต
และโลภะ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย.
๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
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ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา
ทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต
ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกผล ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ใหทาน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
ุ
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๖. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
จักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ยอมเกิดขึ้น.
๗. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติ
ปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต
และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๘)
เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต
และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ยอม
เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๙)
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เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต
และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ยอมเกิดขึ้น.

๔. อนันตรปจจัย
[๔๔๕] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปน อุปาทานสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๒)
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดกอน ๆ
เปนปจจัยแกโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดหลังๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดกอน ๆ
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิด
หลัง ๆ และโลภะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกโลภะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู, ฯลฯ แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๕)
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๖)
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดหลัง ๆ และโลภะ ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย.
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อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๗. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิด
กอน ๆ และโลภะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดกอน ๆ
และโลภะ เปนปจจัยแกโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ
เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดกอน ๆ
และโลภะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต
ที่เกิดหลัง ๆ และโลภะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
[๔๔๖] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
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ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
เหมือนกับปจจยวาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๔๔๗] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้ง
หลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
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ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ
อาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ
บุคคลเขาไปอาศัย ราคะ มานะ ความปรารถนา ฯลฯ เสนาสนะ ที่
เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญ
 ญา แก
ราคะ แกมานะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย ฯลฯ แกผลสมาบัติ
ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๕. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ คือ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา กอมานะ ถือทิฏฐิ ศีล
ฯลฯ ปญญา ฯลฯ
บุคคลเขาไปอาศัยราคะ มานะ ความปรารถนา ฯลฯ เสนาสนะ ที่เปน
อุปาทานวิปปยุตตธรรมแลวทําอทินนาทาน ฯลฯ มุสาวาท ฯลฯ ปสุณาวาท ฯลฯ
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ผรุสวาท ฯลฯ สัมผัปปลาปะ ฯลฯ ตัดชองยองเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลัก
ทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง ฯลฯ ผิดภริยาผูอื่น ฯลฯ
ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะ แกโมหะ แกมานะ แก
ทิฏฐิ แกความปรารถนา ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
๖. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวกอมานะ ฯลฯ ศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ
บุคคลเขาไปอาศัยราคะ ฯลฯ เสนาสนะ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม แลวถือเอาสิ่งของที่เจาของไมให กระทําการฆาคนในหมูบาน ฆาคน
ในนิคม.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๗. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๔๔๘] ๑. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
พิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
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ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ทีเ่ ปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๒. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ เพราะ
ปรารภจักษุเปนตน ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๓. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาต
ปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
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หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๔๔๙] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๒. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๓. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ

๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย

๑๓. กัมมปจจัย
[๔๕๐] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๒. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
เจตนาที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต เปนปจจัยแกโลภะ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
เจตนาที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย, โลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย.
๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย
[๔๕๑] ๑. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ
มี ๑ วาระ.

๑๕. อาหารปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๔๕๒] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
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ในปจจัยทั้ง ๔ นี้ พึงแสดงเหมือนโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่
แสดงไวในกัมมปจจัย มีปจจัยละ ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ.

๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๔๕๓] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๒. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ ที่เกิดกอน เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
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หทยวัตถุ ที่เกิดกอน เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่
เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๕. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ฯลฯ

๒๑. อัตถิปจจัย
[๔๕๔] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.
๒. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ
๕. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ ฯลฯ
๖. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ในปจจัยเหลานี้ ที่เปน สหชาตะ เหมือนกับสหชาตปจจัย, ที่เปน
ปุเรชาตะ เหมือนกับปุเรชาตปจจัย.
๗. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิ
ปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒.
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
๘. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ,
ปจฉาชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และหทยวัตถุ
เปนปจจัยแกโลภะ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ
ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ทีเ่ กิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต, โลภะ ที่เกิด
ภายหลัง และกวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต, โลภะ ที่
เกิดภายหลัง และรูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย.
๙. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และโลภะ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต และหทยวัตถุเปน
ปจจัยแกขนั ธ ๓ และโลภะ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
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๒๒. นัตถิปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๔๕๕] 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 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 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 ใน
อัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๔๕๖] ๑. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๒. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
๓. อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๖. อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน
สัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของ
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อารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาต
ปจจัย.
๗. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๘. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๙. อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๔๕๗] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในโนอวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๔๕๘] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ.... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๔๕๙] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ อนุโลมมาติกา ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
อุปาทานสัมปยุตตทุกะ จบ
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๗๒. อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๖๐] ๑. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานิยธรรม
อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน, ทิฏุปาทาน อาศัยกามุปาทาน.
พึงกระทําจักรนัย.
๒. ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุ าทานธรรม
อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยอุปาทานธรรม
ทั้งหลาย.
๓. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และ
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะ แตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน, สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
อาศัยทิฏุปาทาน.
พึงกระทําจักรนัย.
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๔. ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุ าทานธรรม
อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานิยะ
แตไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.
๕. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานิยะ แต
ไมใชอุปาทานธรรม.
๖. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และ
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปน
อุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อุปาทานธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
๗. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
พึงกระทําจักรนัย.
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๘. ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุ าทานธรรม
อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และธรรมที่เปน
อุปาทานิยะ แตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานิยะ
แตไมใชอุปาทานธรรม และอุปาทานธรรมทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๙. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และ
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานิยะแต
ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓, กามุปาทาน และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม และทิฏุปาทาน ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงกระทําจักรนัย.
โดยนัยนี้ อุปาทานทุกะฉันใด ปฏิจจวาระก็ดี สหชาตวาระก็ดี
ปจจยวาระก็ดี นิสสยวาระก็ดี สังสัฏฐวาระก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี
พึงกระทําฉันนั้น ไมมแี ตกตางกัน, หลักจําแนกวาระตางกัน.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๖๑] ๑. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม เปนปจจัย
แกอุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เปนสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๒. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
เหมือนกับ อุปาทานทุกะ ไมมีแตกตางกัน มี ๙ วาระ.

๒. อารัมมณปจจัย
[๔๖๒] ๑. ธรรมทีเ่ ปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
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คือ เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย อุปาทานธรรมทั้งหลาย
ยอมเกิดขึ้น. มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓)
๔. ธรรมทีเ่ ปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุ าทานธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทานแลว ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทานเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา
อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู, พิจารณาโวทาน ฯลฯ กิเลสทีล่ ะ
แลว ฯลฯ กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทัง้ หลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ เปนปจจัยแก
อนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๕. ธรรมทีเ่ ปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุ าทานธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย ฯลฯ
สองนัยนอกนี้ เหมือนกับอุปาทานทุกะ.
๗. ธรรมทีเ่ ปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และ
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนอุปาทานและอุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ.
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๓. อธิปติปจจัย
อธิปติปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับอุปาทานทุกะขางตน.
[๔๖๓] ๑. ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุ าทานธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ใหทานแลว ฯลฯ ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทาน
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
พระเสกขบุคคลทั้งหลาย กระทําโคตรภูใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ฯลฯ โวทาน ฯลฯ
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรมใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม
ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี ทั้งสองอยางที่เหลือ
เหมือนกับอุปาทานทุกะ.
ปจจัยสงเคราะหแมที่เปนอธิปติปจจัย ก็มี ๓ วาระ เหมือนกับ
อุปาทานทุกะ.
ปจจัยทั้งหมดเหมือนกับอุปาทานทุกะ ในอุปาทานิยะ โลกุตตรธรรม
ไมมี ปจจนียะก็ดี การนับทั้งสองอยางนอกนี้ก็ดี เหมือนกับอุปาทานทุกะ.
อุปาทานอุปาทานิยทุกะ จบ
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๗๓. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ
ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๖๘] ๑. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน.
พึงกระทําจักรนัย.
๒. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอปุ าทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย.
๓. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม
อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
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คือ กามุปาทานและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยทิฏุปาทาน.
พึงกระทําจักรนัย.
ฯลฯ อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอปุ าทานธรรม
ฯลฯ
หลักการจําแนกจํานวนวาระตางกัน เหมือนอุปาทานทุกะ มี ๙ วาระ
รูปไมมี วาระทั้งหมด พึงใหพิสดารอยางนี้ อรูปภูมิเทานั้น.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 523

ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๖๕] ๑. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกอุปาทานธรรม ทีเ่ ปนสัมปยุตตธรรมทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๒)
เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๓)
เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธและอุปาทานธรรมทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๔. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใช
อุปาทานธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เปนสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของ
เหตุปจจัย.
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พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๕)
เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม เปน
ปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เปนสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตร
ปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๖)
เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และอุปาทานธรรมทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๗. ธรรมทีเ่ ปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม และ
ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม
ทั้งหลายที่เปนสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๘)
เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม และที่
เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๙)
เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม และที่
เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และอุปาทานธรรมทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
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๒. อารัมมณปจจัย
[๔๖๖] ๑. ธรรมที่เปนอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย อุปาทานธรรมทั้งหลาย
ยอมเกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๒)
เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๓)
เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย อุปาทานธรรมและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
๔. ธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม ยอม
เกิดขึ้น พึงทําทั้ง ๓ วาระ. (วาระที่ ๔-๕-๖)
ในปจจัยสงเคราะห ก็พึงกระทําทั้ง ๓ วาระ. (วาระที่ ๗-๘-๙)
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๓. อธิปติปจ จัย
[๔๖๗] ๑. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทัง้ อุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. ธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ มีทั้ง
๓ วาระ.
พึงกระทําอธิปติปจจัยทั้งสอง ทั้ง ๓ วาระ (วาระที่ ๔-๕-๖) แม
อธิปติปจจัยที่เปนปจจัยสงเคราะห ก็มี ๓ วาระ. (วาระที่ ๗-๘-๙)
๔. อนันตรปจจัย
[๔๖๘] ๑. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม ที่เกิด
กอน ๆ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ทั้ง ๙ วาระ พึงกระทําอยางนี้ อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดีไมมี.
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๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
[๔๖๙] ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวย
อํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๔๗๐] ๑. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ มี ๓ วาระ
๔. ธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตะแตไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ.
แมใน อุปนิสสยปจจัย ที่เปนปจจัยสงเคราะห ก็มี ๓ วาระ.
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๑๐. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.

๑๑. กัมมปจจัย ฯลฯ ๒๐. อวิคตปจจัย
[๔๗๑] ๑. ธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทาน
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอปุ าทานธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย มี ๓ วาระ.
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 มี ๙ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย มี ๙ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๔๗๒] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อธิปติปจจัย 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
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ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓
วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๔๗๓] ๑. ธรรมทีเ่ ปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทัง้ อุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓. ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
พึงกระทา ๙ วาระ อยางนี้ ในมูลแหงธรรมหนึ่ง ๆ มี ๓ วาระ.
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๔๗๔] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในโนอวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๔๗๕] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ใน
นมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๔๗๖] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ.
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ จบ
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๗๔. อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๗๗] ๑. ธรรมทีเ่ ปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม
อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทาน
วิปปยุตตอุปาทานิยธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
๒. ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม
อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม
ฯลฯ ขันธ ๒.
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๓. ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม
อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม.
๔. ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรมและ
ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เปน
อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม ฯลฯ
๕. ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม
อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม และธรรมที่เปน
อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๔๗๘] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
ทุกะนี้เหมือนกับโลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ จบ
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๗๕. กิเลสทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๗๙] ๑. ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
โมหะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
โมหะ มานะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
โมหะ มานะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
โมหะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
โมหะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโทสะ.
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโทสะ.
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยวิจิกิจฉา.
โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยอุทธัจจะ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลส.
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๓. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัย
ธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ,
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะ.
พึงกระทําจักรนัย.
๔. ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลส ฯลฯ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลายอาศัย
หทยวัตถุ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๕. ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ กิเลสทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส.
๖. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัย
ธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓, กิเลสทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชกิเลส ฯลฯ ขันธ ๒.
๗. ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และ
ธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
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คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
พึงกระทําจักรนัย.
๘. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และ
ธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลส และ
กิเลสทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๙. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัย
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีไ่ มใชกิเลส และโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒.
พึงกระทําจักรนัย.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๔๘๐] 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 ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๔๘๑] ๑. ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ อาศัยวิจิกิจฉา, โมหะอาศัยอุทธัจจะ.
๒. ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลส
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๓. ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๔. ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และ
ธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา และวิจิกิจฉา โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และอุทธัจจะ.
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๒. นอารัมมณปจจัย
[๔๘๒] ๑. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น
เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสทั้งหลาย.
๒. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๓. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และ
ธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึน้ เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยทั้งกิเลส และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลส และมหาภูตรูปทั้งหลาย.

๓. อธิปติปจจัย ฯลฯ ๗. นอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เพราะนอธิปติปจจัย
เพราะนอนันตรปจจัย
เพราะนสมนันตรปจจัย
เพราะนอัญญมัญญปจจัย
เพราะนอุปนิสสยปจจัย
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๘. นปุเรชาตปจจัย
[๔๘๓] ๑. ธรรมทีเ่ ปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ
อาศัยโลภะ
โมหะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
โมหะ มานะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
โมหะ มานะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
โมหะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยวิจิกิจฉา.
โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยอุทธัจจะ.
ในอรูปภูมิ ที่มีโทสะเปนมูล ไมมี.
๒. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยกิเลสทั้งหลาย.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสทั้งหลาย.
วาระทั้ง ๙ พึงกระทําอยางนี้.
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๙. ปจฉาชาตปจจัย ๑๐. นอาเสวนปจจัย
ฯลฯ เพราะนปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ เพราะนอาเสวนปจจัย

๑๑. นกัมมปจจัย
[๔๘๔] ๑. ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลสเกิดขึ้น
เพราะนกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยกิเลสทั้งหลาย.
๒. ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น
เพราะนกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส.
พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
๓. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และ
ธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึน้ เพราะนกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยกิเลส และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
ปจจัยทั้งปวง พึงกระทําอยางนี้.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๔๘๕] ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
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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 มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สหชาตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๘๖] ๑. ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีไ่ มใชกิเลส ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป. ขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส อาศัยหทยวัตถุ.
๕. ธรรมทีเ่ ปนกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ กิเลสทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส.
กิเลสทัง้ หลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๖. ธรรมทีเ่ ปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัย
ธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓, กิเลสทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชกิเลส ฯลฯ ขันธ ๒.
กิเลสทัง้ หลาย อาศัยหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
กิเลส และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
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๗. ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และ
ธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
พึงกระทําจักรนัย.
กิเลสทัง้ หลาย อาศัยโลภะ และหทยวัตถุ
๘. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และ
ธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลสและ
กิเลส ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสและมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส อาศัยกิเลสทั้งหลาย และหทยวัตถุ.
๙. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัย
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีไ่ มใชกิเลส และโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒.
พึงกระทําจักรนัย.
โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย อาศัยโลภะ และหทยวัตถุ.
พึงกระทําจักรนัย.
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๒. อารัมมณปจจัย
ในอารัมมณปจจัย ในธรรมที่ไมใชกิเลสเปนมูล พึงกระทํา
ปญจวิญญาณ.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๔๘๗] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๔๘๘] ๑. ธรรมทีเ่ ปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยวิจิกิจฉา, โมหะที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยอุทธัจจะ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ.
๓. ธรรมทีเ่ ปนกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิด
ขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ.
๔. ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และ
ธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยวิจิกิจฉา สัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และหทยวัตถุ.
โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยอุทธัจจะ, สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และหทยวัตถุ.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๔๘๙] ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓
วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 545

สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๙๐] ๑. ธรรมที่เปนกิเลส เจือกับธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ เจือกับโลภะ.
พึงกระทําจักรนัย.
พึงกระทํา ๙ วาระอยางนี้.

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

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๔๙๒] ๑. ธรรมทีเ่ ปนกิเลส เจือกับธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
พึงกระทํา นเหตุปจจัย ๔ วาระอยางนี้.
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การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๔๙๓] ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๙ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๙๔] ๑. ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลายที่เปน
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๒)
เหตุทั้งหลายที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๓)
เหตุทั้งหลายที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ, กิเลสและ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
กิเลส ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๒. อารัมมณปจจัย
[๔๙๕] ๑. ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย กิเลสทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๒)
เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย ธรรมที่ไมใชกิเลสทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๓ )
เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย กิเลสและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอม
เกิดขึ้น.
๔. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
กิเลส ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณา
กุศลที่สั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทานเปนตน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ
วิจิกิจฉา อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกผล แกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใช
กิเลส โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ ฯลฯ เปนปจจัย
แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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๕. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือบุคคลใหทาน ฯลฯ ออกจากฌานแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่ง ซึ่งฌาน เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ฯลฯ
อุทธัจจะ ฯลฯ เมื่อฌานเสื่อมไป โทมนัส ยอมเกิดขึ้น แกบุคคลผูเดือดรอนใจ.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะ
ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ
๖. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
และธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือบุคคลใหทาน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ จักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส เพราะ
ปรารภทานเปนตนนั้น กิเลส และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
๗. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
(วาระที่ ๗-๘-๙)

๓. อธิปติปจจัย
[๔๙๖] ๑. ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
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เพราะกระทํากิเลสทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน กิเลสทัง้ หลาย ยอมเกิดขึ้น.
มี ๓ วาระ เปนอารัมมณาธิปติ อยางเดียว.
๔. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
กิเลส ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรมแลว ทํากุศลกรรม
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ
ยอมเกิดขึ้น.
กุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ฯลฯ เปนปจจัยแกผล ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลสใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทํา
จักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ
ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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๕. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้งั หลายที่ไมใชกิเลสใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้น
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น
ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย ที่เปนสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๖. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
และธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลสใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทํา
ทานเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว กิเลสและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ กิเลสและ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๗. ธรรมทีเ่ ปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ
(วาระที่ ๗-๘-๙)
เปน อารัมมณาธิปติ อยางเดียว.

๔. อนันตรปจจัย
[๔๙๗] ๑. ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ กิเลสทั้งหลาย ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย
ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๒)
กิเลสทัง้ หลาย ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช
กิเลส ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
กิเลสทัง้ หลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๓)
กิเลสทัง้ หลาย ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย ที่เกิดหลัง ๆ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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๔. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
กิเลส ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย
แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๕)
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย
ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๖)
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกิเลส ที่เกิด
หลัง ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกกิเลส และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
๗. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ กิเลสทั้งหลาย ที่เกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๘)
กิเลสทัง้ หลาย ที่เกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัย
แกธรรมทั้งหลายที่ไมใชกิเลส ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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กิเลสและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๙)
กิเลส ที่เกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกิเลส
ที่เกิดหลัง ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
[๔๙๘] ๑. ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
กิเลสทัง้ หลาย เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย มี ๓ วาระ.
๔. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
กิเลส ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
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ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน กอมานะ ถือทิฏฐิ.
ศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความ
ปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยเสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ
ทําลายสงฆ.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
และธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
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บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกกิเลส และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๗. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ.
(วาระที่ ๗-๘-๙)

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๔๙๙] ๑. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
กิเลส ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ โดยความเปนของไม
เที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
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๒. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลยอมพิจารณาซึ่งจักษุ ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
หทยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอม
เกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
และธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ เพราะ
ปรารภจักษุเปนตนนั้น กิเลสและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกกิเลส และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.
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๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๕๐๐] ๑. ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
กิเลส ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๓. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ

๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอานาจของอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.

๑๓. กัมมปจจัย
[๕๐๑] ๑. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
กิเลส ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๒. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
และธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ, กิเลสและ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย
[๕๐๒] ๑. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
กิเลส ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๑ วาระ.

๑๕. อาหารปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๓ วาระ.
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ.
ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๓ วาระ.
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ.
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๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๕๐๓] ๑. ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
กิเลส ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
และธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกกิเลสและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย.
๕. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
ที่ยอไวพึงใหพิสดาร.
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๒๑. อัตถิปจจัย
[๕๐๔] ๑. ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๒. ธรรมทีเ่ ปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. ธรรมทีเ่ ปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
และธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
กิเลส ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ ฯลฯ
๕. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ เหมือนกับสหชาตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ เหมือนกับปุเรชาตปจจัย.
๖. ธรรมทีไ่ มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
และธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
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ที่เปน สหชาตะ เหมือนกับสหชาตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ เหมือนกับปุเรชาตปจจัย.
๗. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
โลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกโมหะ ทิฏฐิ ถีนะ
อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
โลภะ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกโมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ
อหิริกะ อโนตตัปปะ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
พึงกระทําจักรนัย.
๘. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ปจฉาชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลส และกิเลส เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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กิเลส และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอานาจของอัตถิปจจัย
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
กิเลสทัง้ หลาย และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
กิเลส และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
กิเลส, สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกวฬีการาหารเปนปจจัยแกกายนี้
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
กิเลส, สัมปยุตตขันธทั้งหลายและรูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๙. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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ขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลส และโลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓, จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย และแกโมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
โลภะ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกโมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ
อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.

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

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๕๐๕] ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี
๙ วาระ ใ นสหชาตปจจัย 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 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
[๕๐๖] ๑. ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๓. ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
และธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
กิเลส ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาต-
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ปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส
และธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๗. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๘. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๙. ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของ
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อารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๕๐๗] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในโนอวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๕๐๘] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ.... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๔ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๔ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๕๐๙] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ.... ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ พึงกระทําอนุโลมมาติกา ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
กิเลสทุกะ จบ
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๗๖. สังกิเลสิกทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๑๐] ๑. สังกิเลสิกธรรม อาศัยสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
โลกิยทุกะฉันใด พึงทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน.
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๗๗. สังกิลิฏฐทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๑๑] ๑. สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
๒. อสังกิลฏิ ฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม.
๓. สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
๔. อสังกิลฏิ ฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทยวัตถุ.
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ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑.
๕. อสังกิลฏิ ฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๕๑๒] 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 มี ๒ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๒
วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๕๑๓] ๑. สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
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๒. อสังกิลฏิ ฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.

การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๕๑๔] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันครปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ 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 ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สหชาตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๑๕] ๑. สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓) เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. อสังกิลฏิ ฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.
ขันธทั้งหลายที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๕. สังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๖. สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๗. สังกิลฏิ ฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
ขันธ ๒.
๘. อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และ
อสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
๙. สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม อาศัย
สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม และหทยวัตถุ
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๕๑๖] 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 ในนิสสยปจจัยมี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑
วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๕๐๗] ๑. สังกิลฏิ ฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๒. อสังกิลฏิ ฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอด
ถึงอสัญญสัตว.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ.
๓. สังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
หทยวัตถุ.
๔. สังกิลฏิ ฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ.
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การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๕๑๘] ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 576

สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๑๙] ๑. สังกิลิฏฐธรรม เจือกับสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ทีเ่ ปนสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ เจือกับ
ขันธ ๒.
๒. อสังกิลฏิ ฐธรรม เจือกับอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ เจือกับ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๕๒๐] ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑
วาระ ฯลฯ ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๕๒๑] ๑. สังกิลิฏฐธรรม เจือกับสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เจือกับ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๒. อสังกิลฏิ ฐธรรม เจือกับอสังกิลฏิ ฐธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๕๒๒] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๒๓] ๑. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๒. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๓. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม และ
อสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
๔. อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๒. อารัมมณปจจัย
[๕๒๔] ๑. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลยอมยินดี เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะ เพราะปรารภราคะนั้น
ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลยินดี ซึ่งทิฏฐิ.
เหมือนกับกุสลติกะ.
เพราะปรารภวิจิกิจฉา เพราะปรารภอุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส ยอม
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ
๒. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว กิเลสที่ขมแลว
กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปน
สังกิลิฏฐธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม
ดวยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แก
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๓. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรมที่เคย
สั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน.
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค ฯลฯ เปน
ปจจัยแกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปน
อสังกิลิฏฐธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
เห็นรูปดวยจักษุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๔. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือบุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ ออกจากฌาณ ฯลฯ
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธ
ทั้งหลายที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ
โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.

๓. อธิปติปจจัย
[๕๒๕] ๑. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
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บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ครั้นกระทําราคะนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทิฏฐินั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ยอม
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๒. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง
หลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม และ
อสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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๔. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรมที่ไดสงั่ สมไวแลว
ในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน กระทําฌานนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา.
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน แลวพิจารณา ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกผล ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรมที่สั่งสม
ไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
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บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนอสังกิลิฏฐธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้น
กระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ
ยอมเกิดขึ้น.

๔. อนันตรปจจัย
[๕๒๖] ๑. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
๓. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนอสังกิลฏิ ฐธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ฯลฯ เปนปจจัยแกผล
สมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๔. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ.
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ.
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๕๒๗] ๑. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยราคะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนา แลวฆาสัตว ฯลฯ
ทําลายสงฆ.
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะ ฯลฯ แกความ
ปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๒. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนาเปนปจจัยแกศรัทธา แกปญ
 ญา แกสขุ
ทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓. อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ
โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ฯลฯ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ
โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๕๒๘] ๑. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ ฯลฯ
๒. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ ฯลฯ

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๕๒๙] ๑. สังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๒. อสังกิลฏิ ฐธรรมเปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรมดวย
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
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๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ.

๑๓. กัมมปจจัย
[๕๓๐] ๑. สังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๓)
เจตนาที่เปนสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๔. อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย
[๕๓๑] อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของวิปากปจจัย มี ๑ วาระ.

๑๕. อาหารปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๕๓๒] ๑. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
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๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๕๓๓] ๑. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๒. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย.

๒๑. อัตถิปจจัย
[๕๓๔] ๑. สังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
๒. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม
อสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ
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๔. อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ
๕. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปุเรชาตะ
๖. สังกิลฏิ ฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัย
แกอสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
๗. สังกิลฏิ ฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัย
แกอสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
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ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ที่เกิดภายหลัง และกวฬีการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ที่เกิดภายหลัง และรูปชีวิตินทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.

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

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๕๓๕] ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๘ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี 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 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 ใน
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๕๓๖] ๑. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม และ
อสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
๔. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. อสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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๖. สังกิลฏิ ฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแก
สังกิลิฏธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.
๗. สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัย
แกอสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๕๓๗] ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕
วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในนมัคคปจจัย 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
[๕๓๘] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตร-
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ปจจัย มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๕๓๙] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ พึงกระทําอนุโลมมาติกา ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
สังกิลิฏฐทุกะ จบ
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๗๘. กิเลสสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๔๐] ๑. กิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยกิเลสสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกิเลสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
๒. กิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยกิเลสสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกิเลสสัมปยุตตธรรม.
กิเลสสัมปยุตตทุกะ เหมือนกับสังกิลิฏฐทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
กิเลสสัมปยุตตทุกะ จบ
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๗๙. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๔๑] ๑. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
พึงกระทําจักรนัย.
๒. ธรรมที่เปนสังกิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสทั้งหลาย.
๓. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม และ
ธรรมที่เปนสังกิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลส
และสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะ.
โดยนัยดังกลาวมานี้ ปฏิจจวาระก็ดี สหชาตวาระก็ดี ปจจัยวาระก็ดี
นิสสยวาระก็ดี สังสัฏฐวาระก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี เหมือนกับกิเลสทุกะ ไมมี
ตางกัน.
หลักการจําแนกวาระ ตางกัน.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๔๒] ๑. ธรรมทีเ่ ปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของเหตุ
ปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัย
กิเลสทั้งหลายที่เปนสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
โดยนัยดังกลาวมานี้ มี ๔ วาระ เหมือนกับกิเลสทุกะ.

๒. อารัมมณปจจัย
[๕๔๓] ๑. ธรรมทีเ่ ปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนกิเลส ยอม
เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิเลสิกะ แตไมใช
กิเลสธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
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เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย กิเลสและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอม
เกิดขึ้น.
๔. ธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม แตไมใชกิเลสธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม แตไมใชกิเลสธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรมที่ไดสั่งสม
ไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน, ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทานเปนตนนั้น ราคะ ยอมเกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ
ครั้นเมื่อฌานเสื่อมไป โทมนัส ยอมเกิดขึ้น แกบุคคลผูมีความ
เดือดรอนใจ.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน.
พิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิเลสิกะ แต
ไมใชกิเลสธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
ฯลฯ ดวยทิพยจักษุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย.
สองนัยนอกนี้ เหมือนกับกิเลสทุกะ แมอารัมมณปจจัย ที่เปนปจจัย
สงเคราะห ก็เหมือนกับกิเลสทุกะ.

๓. อธิปติปจจัย
[๕๔๔] ๑. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย
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มีอยางเดียว คือที่เปนอารัมมณาธิปติ มี ๓ วาระ.
๒. ธรรมที่เปนสังกิเลสิกะ แตไมใชกิเลสธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิเลสิกะ แตไมใชกิเลสธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรมทีไ่ ดสั่งสม
ไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
พระเสขบุคคลทั้งหลายกระทําโคตรภู ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา กระทําโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสังกิเลสิกะ แตไมใชกิเลสธรรม ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมเปนสังกิเลสิกะ แตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
แมสองวาระนอกนี้ ก็เหมือนกับกิเลสทุกะ แมอธิปติปจจัย ที่เปน
ปจจัยสงเคราะห ก็เหมือนกัน.
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๔. อนันตรปจจัย
[๕๔๕] ๑. ธรรมทีเ่ ปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับกิเลสทุกะ
๒. ธรรมที่เปนสังกิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย
คือ ขันธท้งั หลายที่เปนสังกิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม ที่เกิดกอน ๆ
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสังกิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม ที่เกิดหลัง ๆ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู, อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน,
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสังกิเลสแตไมใชกิเลสธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
สองวาระนอกนี้ เหมือนกับอนันตรปจจัยในกิเลสทุกะ ไมมีแตกตาง
กัน.
แมปจจัยสงเคราะหในอนันตรปจจัย เพราะปจจัยทั้งปวง ก็เปนเชน
กับกิเลสทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
ในอุปนิสสยปจจัย โลกุตตรธรรม ไมมี ทุกะนี้ เหมือนกับกิเลสทุกะ ไมมีแตกตางกัน
กิเลสสังกิเลสิกทุกะ จบ
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๘๐. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๔๖] ๑. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัย
โลภะ.
พึงกระทําจักรนัย.
๒. ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยกิเลสทั้งหลาย.
๓. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรม
ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลสและ
สังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะ.
๔. ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม
ฯลฯ ขันธ ๒.
๕. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ กิเลสทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลส
ธรรม.
๖. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรม
ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแต
ไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และกิเลสทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐะ
แตไมใชกิเลสธรรม.
๗. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะ
แตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัย
โลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
พึงกระทําจักรนัย.
๘. ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะ
แตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม
และกิเลสทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ ๒.
๙. ธรรมที่เปนทั้งกิเลส และสังกิลฏิ ฐธรรม และ
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลส
และสังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลฏิ ฐะแตไมใชกิเลสธรรม และโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒.
พึงกระทําจักรนัย.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๕๔๗] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙
วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๕๔๘] ๑. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยวิจิกิจฉา, โมหะ ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยอุทธัจจะ.
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๒. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตอุทธัจจะ.
๓. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรมแตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ, วิจิกิจฉาและ
อุทธัจจะ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๕๔๙] ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ 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.
โดยนัยนี้ การนับทัง้ สองนัยนอกนี้ก็ดี สหชาตวาระก็ดี ปจจยวาระ
ก็ดี นิสสยวาระก็ดี สังสัฏฐวาระก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๕๑] ๑. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแก
กิเลสทั้งหลาย ที่เปนสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๒. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๓. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรม และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิ ลสธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกิเลสทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
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๒. อารัมมณปจจัย
[๕๕๑] ๑. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัย
แกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย กิเลสธรรมทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๒)
เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใช
กิเลสธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย กิเลสทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ยอมเกิดขึ้น.
๔. ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม
ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๕)
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม
กิเลสธรรมทัง้ หลาย ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๖)
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เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐะ แตไมใชกิเลสธรรม
กิเลสธรรมทัง้ หลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
แมนัยนอกจากนี้ ก็พึงกระทําเปน ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙)

๓. อธิปติปจจัย
[๕๕๒] ๑. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัย
แกธรรมที่เปนทั้งกิเลสสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ มี ๓ วาระ.
๔. ธรรมทีเ่ ปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิ ลสธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ฯลฯ มี ๓ วาระ.
อธิปติปจจัยทั้งสองอยาง พึงทําทั้ง ๓ วาระ (วาระที่ ๔-๕-๖)
ทั้งสองอยางนอกนี้ พึงทําเปน ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙)

๔. อนันตรปจจัย
[๕๕๓] ๑. ธรรมทีเ่ ปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย
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พึงกระทําเปน ๙ วาระ อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไมมี.

๕. สมนันตรปจจัย ๑๐. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี 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.
ไมมี ปุเรชาตปจจัย แมปจฉาชาตปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.

๑๑. กัมมปจจัย
[๕๕๔] ๑. ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. ธรรมทีเ่ ปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิ ลสธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกกิเลสธรรมทั้งหลาย ที่เปนสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๓. ธรรมทีเ่ ปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิ ลสธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เปน
สังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกิเลสทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย

๑๒. อาหารปจจัย ฯลฯ ๒๐. อวิคตปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๓ วาระ.
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ.
ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๓ วาระ.
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๕๕๕] 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
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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
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี
๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๕๕๖] ๑. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ทั้ง ๓ บทพึงกระทําเปน ๙ วาระ.

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

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๕๕๘] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตร-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนมัคคปจจัย มี ๓
วาระ ฯลฯ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๕๕๙] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... พึง
กระทําอนุโลมมาติกา ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ จบ
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๘๑. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๖๐] ๑. ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและกิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
เหมือนกับกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ ไมมีแตกตางกัน พึงใหพิสดารทุกวาระ.
กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ จบ
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๘๒. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจ จัย
[๕๖๑] ๑. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม อาศัยกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
โลกิยทุกะ ฉันใด ทุกะนี้ ก็ฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน.
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ จบ
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๘๓. ทัสสนทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย

๑

๑. เหตุปจจัย
[๕๖๒] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัย
ขันธ ๒.
๒. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม.
๓. ทัสสเนนปหาตัพพธรรมและธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
๔. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
๑. ม. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ.
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๕. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๕๖๓] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี
๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี
๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๕๖๔] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว, โมหะ ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๕๖๕] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ. ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕
วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สหชาตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๖๖] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ
๔. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปทาตัพพธรรม อาศัยธรรม
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป, ขันธทั้งหลายที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๕. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๖. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทยวัตถุ,
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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๗. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
๘. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรมและธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๙. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๕๖๗] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๕๖๘] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา.
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม
ที่ไมใชทัสสเนนปทาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัย
หทยวัตถุ.
โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ.
โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทยวัตถุ.
๓. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยหทยวัตถุ.
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๔. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา และหทยวัตถุ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๕๖๙] ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัยมี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทํา.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๗๐] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เจือกับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เจือกับ
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๕๗๑] ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๕๗๒] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เจือกับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เจือกับขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา.
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เจือกับธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย ฯลฯ
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๕๗๓] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๗๔] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๕๗๕] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เพราะปรารภราคะนั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งทิฏฐิที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เพราะปรารภทิฏฐินั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอม
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เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
ยอมเกิดขึ้น.
เพราะปรารภวิจิกิจฉา วิจิกิจฉา ยอมเกิดขึ้น, ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส
ยอมเกิดขึ้น
เพราะปรารภโทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โทมนัสที่เปน
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น, วิจิกิจฉา ยอม
เกิดขึ้น.
๒. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลส ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
แลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน.
เห็นแจงซึ่งขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ
รูแจงซึ่งจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน
ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค ฯลฯ เปนปจจัย
แกผล แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม พิจารณากิเลสที่ขมแลว พิจารณากิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวใน
กาลกอน.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
ยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรมที่เคยสั่งสม
ไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิด
เพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เพราะปรารภจักษุ
เปนตนนั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.

๓. อธิปติปจจัย
[๕๗๖] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะ ที่เปน
ทัสสเนนปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําราคะนั้น
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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๒. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรมที่ได
สั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งฌาน เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ฯลฯ เปนปจจัยแกผล ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
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ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ครั้นกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.

๔. อนันตรปจจัย
[๕๗๗] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดกอน ๆ ฯลฯ เปน
ปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๔)
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ.
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๕๗๘] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม แลวฆาสัตว
ฯลฯ ทําลายสงฆ.
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บุคคลเขาไปอาศัยโทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ
ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัย
แกราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๒. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม แลวใหทาน
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด.
บุคคลเขาไปอาศัยโทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ
ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัย
แกศรัทธา ฯลฯ แกปญ
 ญา แกราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม แกโทสะ
แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกผลสมาบัติ ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ.
ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ
ความปรารถนา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ
แกปญญา ฯลฯ แกราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ แกความ
ปรารถนา แกสุขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ.
เขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ เขาไปอาศัยราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย
ฯลฯ เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
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ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทฏิ ฐิ แกความปรารถนา ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๕๗๙] ๑. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่ไม
ใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกาย
วิญญาณ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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๒. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอม
เกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๕๘๐] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ

๑๒. อาเสวนปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ.
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๑๓. กัมมปจจัย
[๕๘๑] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปาตัพพธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย
[๕๘๒] ๑. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ

๑๕. อาหารปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.

๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๕๘๓] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.

๒๑. อัตถิปจจัย
[๕๘๔] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๒. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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๔. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ/
และ อินทริยะ ฯลฯ
๕. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ
ที่ยอไวเหมือนกับปุเรชาตปจจัย.
๖. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมและหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
๗. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง และกวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง และรูปชีว-ิ
ตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.

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

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๕๘๕] ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๒ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ
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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 ในอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๕๘๖] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณ-
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ปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๖. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมเปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
๗. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๕๘๗] ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตร-
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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 ฯลฯ ในนมัคคปจจัย
มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ
ในโนอัตถิปจ จัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๕๘๘] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๔ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี
๓ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๕๘๙] เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ พึงกระทําอนุโลมมาติกา ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
ทัสสนทุกะ จบ
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๘๔. ภาวนาทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย

๑

๑. เหตุปจจัย
[๕๙๐] ๑. ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
ทัสสนทุกะ ฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๕๙๑] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในอวิตตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจ จัย
[๕๙๒] ๑. ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม
ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
๑. ม. ภาวนายปหาตัพพทุกะ.
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คือ ฯลฯ ขันธ ๑ ทีไ่ มใชภาวนายปหาตัพพธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายทที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๕๙๓] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ในนเหตุปจจัย ในปจจยวารปจจนียะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะมี ๓
วาระ พึงยกโมหะออกเสีย.
วาระแมทั้งปวง เหมือนกับทัสสนทุกะ สวนอุทธัจจะปจจนียะตางกัน.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๕๙๔] ๑. ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต
ขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๓ วาระ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๕๙๕] ๑. ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะปรารภราคะนั้น ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม
ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ
เพราะปรารภอุทธัจจะ อุทธัจจะ ยอมเกิดขึ้น, โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.
เพราะปรารภโทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม โทมนัสที่เปน
ภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น อุทธัจจะ ยอมเกิดขึ้น.
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๒. ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น
ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ
โทมนัสที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.
รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม
ดวยเจโตปริยญาณ.
ขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือบุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณา
กุศลกรรมนัน้ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนัน้
ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ
โทมนัสที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.
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พิจารณากุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกผล แกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใช
ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ เปนปจจัยแกยถากัมมูปคญาณ, แก
อนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักษุ ฯลฯ
หทยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใช
ภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะปรารภทานเปนตนนั้น ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.
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๓. อธิปติปจจัย
[๕๙๖] ๑. ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําราคะนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๒. ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทาราคะนั้นให
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ยอม
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
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อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว กระทํา
กุศลกรรมนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม
ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ฌาน.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้น
กระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.

๔. อนันตรปจจัย
[๕๙๗] ๑. ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ.
ภาวนาทุกะ เหมือนกับทัสสนทุกะ ไมมีแตกตางกัน.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ.
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ.
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๕๙๘] ๑. ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
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ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ
ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ
แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม แลวใหทาน
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตว ฯลฯ ทาลายสงฆ.
บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ
มานะ ฯลฯ ความปรารถนา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตว
ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัย
แกศรัทธา ฯลฯ แกปญ
 ญา แกราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ
แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา แกสขุ ทางกาย แกทุกขทางกาย
แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา ฯลฯ สุขทาง
กาย ทุกขทางกาย เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญ
 ญา แก
ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความ
ปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวกอมานะ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา สุข
ทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แลวกอมานะ.
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ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๕๙๙] ๑. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่ไม
ใชภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น วิจิกิจฉา ยอมเกิด
ขึ้น โทมนัสที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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๒. ธรรมทีไ่ มใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ เพราะ
ปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น
อุทธัจจะ ยอมเกิดขึ้น โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ.

๑๓. กัมมปจจัย
[๖๐๐] ๑. ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้ง
หลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
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พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้ง
หลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธและ
กฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๑ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
ภาวนาทุกะ เหมือนกับ ทัสสนทุกะ ทุกปจจัย ไมมีแตกตางกัน.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๖๐๑] ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย
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มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
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 ในนัตถิปจ จัย มี ๔ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๔
วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
การจําแนกรายละเอียดในปจจนียะ พึงจําแนกเหมือนกับทัสสนทุกะ
แมการนับอีก ๓ นัย ก็พงึ นับอยางนี้.
ภาวนาทุกกะ จบ
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๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๐๒] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒.
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
๔. ธรรมทีไ่ มใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา. ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.
๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
๖. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปทาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา.
๗. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ฯลฯ
ขันธ ๒.
๘. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 658

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ.
๙. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา และโมหะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.

๒. อารัมมณปจจัย
[๖๐๓] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒.
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา
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๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ฯลฯ
ขันธ ๒.
๔. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย โมหะ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา.
๖. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ฯลฯ
ขันธ ๒.
ฯลฯ
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การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๖๐๘] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ 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 ใน
วิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙
วาระ ในฌานปจจัย มี 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.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๖๐๕] ๑. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา.
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.

การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๖๐๖] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๖๐๗] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
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ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๖๐๘] เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในวิปากปจจัย ๑ วาระ ฯลฯ ในมัคคปจจัย
มี ๒ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
สหชาตวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๐๙] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ.
๒. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป. ขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถุ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
๔. ทัสสเนนปทาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
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จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา.
๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒. ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
๖. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และ
โมหะ.
๗. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาและโมหะ ฯลฯ ขันธ ๒.

๒. อารัมมณปจจัย
[๖๑๐] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
เหมือนกับปฏิจจวาระ ฯลฯ อาศัยหทยวัตถุ ฯลฯ มี ๓ วาระ.
ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ ขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยหทยวัตถุ.
๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถุ, สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
๔. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ อาศัยหทยวัตถุ.
๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเทตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
และโมหะ ฯลฯ ขันธ ๒.
๖. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา และหทยวัตถุ.
๗. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒
ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๖๑๑] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๖๑๒] ๑. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา.
๒. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายาตนะ.
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ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ซึง่ เปนอเหตุกะ
อาศัยหทยวัตถุ.
โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะและหทยวัตถุ.
๓. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา และหทยวัตถุ.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๖๑๓] ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑
วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌาน
ปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๑๔] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เจือกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑. ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
ฯลฯ ขันธ ๒.
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เจือ
กับธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เจือกับธรรมทีไ่ ม
ใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เจือกับ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา.
๔. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เจือกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
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๒. อารัมมณปจจัย
[๖๑๕] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เจือกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เจือ
กับธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒ ฯลฯ
๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เจือกับธรรมที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เจือกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๖๑๖] ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ ในปจจัยทั้งปวง
มี ๖ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๖๑๗] ๑. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เจือ
กับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้นเพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เจือกับขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา.
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เจือ
กับธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้นเพราะนเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เจือกับ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.

ปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๖๑๘] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๖ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๖ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๖๑๙] เพราะเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ . . . ในนปุเรชาตปจจัยมี ๔ วาระ ฯลฯ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๖๒๐] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ฯสฯ ในอวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ.
สัมปยุตตวาระ เหมือนกับ สังสัฏฐวาระ.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๒๑] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๕)
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๖)
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.

๒. อารัมมณปจจัย
[๖๒๒] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ ยอมเกิดขึ้น
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ยอมเกิดขึ้น.
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๔. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอานาจของ
อารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณา
กุศลกรรมนัน้ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น
ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น, อุทธัจจะ ฯลฯ
โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
กุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค ฯลฯ เปน
ปจจัยแกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ กิเลสทีข่ มแลว ฯลฯ รูก ิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาล
กอน.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯฯะฯ ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ
แกโมหะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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๕. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทานแลว ฯลฯ ฌาน ฯลฯ
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
๖. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
และโมหะ ยอมเกิดขึ้น.
๗. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ ยอมเกิดขึ้น.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 677

พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ.
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ยอมเกิดขึ้น.

๓. อธิปติปจจัย
[๖๒๓] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอม
เกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๒. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
๔. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว กระทํา
กุศลกรรมนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ฯลฯ เปนปจจัยแกผล ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ฯลฯ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ครั้นกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.

๔. อนันตรปจจัย
[๖๒๔] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดกอน ๆ
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลัง ๆ และโมหะ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปน
ปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๕)
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
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พึงกระทํามูล (วาระที่ ๖)
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลัง ๆ และโมหะ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย,
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และ
โมหะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๗. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดกอน ๆ และโมหะ
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดกอน ๆ และโมหะ เปน
ปจจัยแกโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
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ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดกอน ๆ และโมหะ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลัง ๆ และโมหะ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๖วาระ.
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๖๒๕] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ใน ๒ อยางที่เหลือ เปนอนันตรูปนิสสยะ และปกตูปนิสสยะ
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
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ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย
ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา แกปญ
 ญา แกราคะ
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา แกผลสมาบัติ
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๕. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ ปญญา ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัย
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แกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๗. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจฉา และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๖๒๖] ๑. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ เพราะ
ปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ฯลฯ
๓. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนน
ปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
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ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ เพราะปรารภหทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ฯลฯ

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๖๒๗] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ

๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย

๑๓. กัมมปจจัย
[๖๒๘] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
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คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน
รูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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เจตนาที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ ๒๐. วิปปยุตตปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
ดวยอํานาจของฌานปจจัย
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ.
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ.

๒๑. อัตถิปจจัย
[๖๒๙] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
(วาระที่ ๑-๒-๓)

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 690

๔. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ ฯลฯ
๕. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ ฯลฯ
๖. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
๗. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ
๘. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ ฯลฯ
๙. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ

๒๒. อัตถิปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๖๓๐] ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย
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มี ๙ วาระ ในสหชาตปจจัย มี 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
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 มี ๕ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙
วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๖๓๑] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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๗. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๘. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๙. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๖๓๒] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๖๓๓] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ.... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๖ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๖ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๖ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๖ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๖๓๔] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ อนุโลมมาติกา พึงใหพิสดาร ในอวิคตปจจัย มี
๙ วาระ.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ
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๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
ปฏิจจวาระ
๑. เหตุปจจัย
[๖๓๕] ๑. ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒.
โดยนัยนี้ ปฏิจจวาระก็ดี สหชาตวาระก็ดี ปจจยวาระก็ดี นิสสยวาระก็ดี สังสัฏฐวาระก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ.
โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ พึงตั้งไวในฐานะแหงโมหะ ที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา.
ฯลฯ
ปฏิจจวาระ จบ
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๓๖] ๑. ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
มี ๖ วาระ เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ.

๒. อารัมมณปจจัย
[๖๓๗] ๑. ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ เพราะปรารภ เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ.
๔. ธรรมทีไ่ มใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม แลว
พิจารณากุศลกรรมนั้น ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรม
นั้น ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสทีไ่ มใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน
ฯลฯ
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พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกผล แกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯ ฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใช
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่ไมใช
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ
โทมนัสที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ
แกโมหะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ ฌาน ฯลฯ
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ
เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ยอม
เกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
๖. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใช
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ ยอมเกิดขึ้น.
อารัมมณปจจัย ที่เปนปจจัยสงเคราะห พึงกระทําทั้ง ๓ นัย.

๓. อธิปติปจจัย
[๖๓๘] ๑. ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําธรรม
นั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม
ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๒. ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
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บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําธรรมนั้น
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม
ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม แลวกระทํา
กุศลกรรมนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา เพราะกระทา
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กุศลกรรมนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จาก
ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกผล ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ใหทาน ฯลฯ พิจารณาฌาน ฯลฯ
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ครั้นกระทาจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะที่เปน
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
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๔. อนันตรปจจัย
[๖๓๙] ในอนันตรปจจัย เพราะเหตุแหงธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ไมพึงกระทํา โมหะที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ พึงกระทํา.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๖๔๐] ๑. ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒).
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ขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
ฉันทราคะ ในภัณฑะของตน เปนปจจัยแกฉันทราคะ ในภัณฑะ
ของผูอื่น ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ฉันทราคะ ในของหวงแหนของตน เปนปจจัยแกฉันทราคะในของ
หวงแหนของผูอื่น ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓).
ขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ.
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ถือ
ทิฏฐิ.
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บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข
ทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ใหทาน ฯลฯ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญ
 ญา แก
ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทฏิ ฐิ แก
ความปรารถนา แกสุขทางกาย ฯลฯ แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ฯลฯ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
แมอุปนิสสยปจจัย ที่เปนปจจัยสงเคราะห ก็พึงกระทําทั้ง ๓ นัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
[๖๔๑] ๑. ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในเหตุที่จําแนกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมไดนานาขณิกะ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ ฉันใด แมเพราะภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมเปนปจจัยก็ดี ปจจนียะก็ดี การจําแนกก็ดี การนับก็ดี ก็ฉันนั้นไมมี
แตกตางกัน.
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ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ พึงกระทําแมฉันทราคะ ในภัณฑะ
ของตน โดยสวนสุดเบื้องปลาย.
ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ แมฉันทราคะ ในภัณฑะของตน ก็พึงกระทําโดย
สวนสุดเบื้องปลาย.
ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ
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๘๗. สวิตักทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๔๒] ๑. สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. อวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓, วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
สวิตักกธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. อวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
กฏัตตารูป อาศัยวิตก.
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
หทยวัตถุ อาศัยวิตก, วิตก อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๕. สวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยวิตก.
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยวิตก.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๖. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลายและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก.
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยวิตก.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยวิตก.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยวิตก.
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กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ วิตก และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
๗. สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ฯลฯ
อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และ
วิตก ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
๘. อวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตกั กธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม, วิตก
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม,
วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ วิตักกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม
และหทยวัตถุ.
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๙. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม
และวิตก ฯลฯ ขันธ ๒.
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม วิตก และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
สวิตักกธรรม และวิตก ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และ
วิตก ฯลฯ ขันธ ๒.
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๖๔๓] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๖ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๖๔๔] ๑. สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ
ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ธรรมที่มีสวิตักกธรรมเปนมูล ที่เหลือ ๒ วาระ (วาระที่ ๒-๓)
พึงกระทําอเหตุกะดวย ไมมีแตกตางกัน.
๔. อวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ที่เปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก.
หทยวัตถุ อาศัยวิตก, วิตก อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๕. สวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยวิตก ที่เปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยวิตก.
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โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยวิตักกธรรม.
๖. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย ฯลฯ
เหมือนกับเหตุปจจัย พึงกําหนดวา เปนอเหตุกะ.
๗. สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตกั กธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
และวิตก ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม
และวิตก ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม
หทยวัตถุ, และวิตก ฯลฯ ขันธ ๒.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และวิตก.
สวนที่เหลือ ๒ วาระ (วาระที่ ๘-๙) เหมือนกับเหตุปจจัย ไมมี
แตกตางกัน พึงกําหนดวา เปนอเหตุกะ.

การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๖๔๕] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ใน
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นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓
วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๖๔๖] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย
มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๖๔๗] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ
ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ ใน
อาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ฯลฯ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ.
สหชาตวาระ เหมือนกับปฏิจจาวาระ.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๔๘] ๑. สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. อวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตักกธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อวิตักกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก.
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
หทยวัตถุ อาศัยวิตก วิตก อาศัยหทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม อาศัยหทยวัตถุ, วิตก อาศัย
หทยวัตถุ.
๕. สวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
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คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยวิตก.
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
แมในปฏิสนธิขณะ ก็มีทั้ง ๒ วาระ.
๖. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยวิตก.
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยวิตก.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
วิตกและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
แมในปฏิสนธิขณะ ก็เหมือนกับปวัตตินั้นเทียว.
๗. สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ฯลฯ
ขันธ ๒.
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ วาระ.
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๘. อวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตกั กธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนวิตักกธรรม, อวิตักกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
วิตก อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนวิตักกธรรม และหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
แมในปฏิสนธิขณะ ก็มีทั้ง ๓ วาระ.
๙. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ฯลฯ ขันธ ๒.
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม วิตก, และหทยวัตถุ.
ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม วิตก, และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ขันธ ๓ และวิตักกธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๖๔๙] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๖๕๐] ๑. สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
พึงกระทําเปน ๙ วาระ.
พึงกําหนดคําวา เปนอเหตุกะ ๓ วาระเทานั้น พึงยกโมหะออกเสีย.
เหมือนเหตุปจจัยในปฏิจจวาระ เพิ่มปญจวิญญาณ โมหะ วิตก.

ปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๖๕๑] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๕๒] ๑. สวิตักกธรรม เจือกับสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. อวิตักกธรรม เจือกับสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ วิตก เจือกับขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เจือกับสวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และวิตก เจือกับขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. อวิตักกธรรม เจือกับ อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกธรรม, ขันธ ๒ เจือกับ
ขันธ ๒.
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. สวิตักกธรรม เจือกับอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เจือกับวิตก,
ในปฏิสนธขณะ ฯลฯ
๖. สวิตักกธรรม เจือกับสวิตักกธรรม และอวิตกั กธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ทีเ่ ปนสวิตักกธรรม และวิตก ฯลฯ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๖๕๓] ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๖ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๖ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ.

ปจจนียนัย
นเหตุปจ จัย
[๖๕๔] ๑. สวิตักกธรรม เจือกับสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
โดยนัยนี้ พึงกระทําเปน ๖ วาระ เหมือนกับอนุโลม พึงกําหนด
คําวา อเหตุกะ มี ๓ วาระ เหมือนกัน พึงยกโมหะออกเสีย.
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๖๕๕] ในนเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๖ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๖ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๖ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๕๖] ๑. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกวิตก และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓).
เหตุทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,
วิตก และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
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คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๖๕๗] ๑. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสวิตักกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ขันธทงั้ หลายที่เปน
อวิตักกธรรมและวิตก ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
สวิตักกธรรมและวิตก ยอมเกิดขึ้น.
๔. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เปนอวิตักกธรรม แลวพิจารณา
ฌานที่เปนอวิตักกธรรม, ออกจากมรรคแลวพิจารณามรรค, ออกจากผลแลว
พิจารณาผล, พิจารณานิพพาน.
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นิพพาน เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกธรรม แกผล แกวิตก
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น วิตก ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของเจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, แก
เจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกวิตก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
๕. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌาน ที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ออก
จากมรรค พิจารณามรรค, ออกจากผล พิจารณาผล, พิจารณานิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรคที่เปนสวิตักกธรรม, แกผล, แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะ ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส
ยอมเกิดขึ้น.
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสวิตักกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
๖. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และ
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ออก
จากมรรค พิจารณามรรค, ออกจากผล พิจารณาผล, พิจารณานิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรคที่เปนสวิตักกธรรม, แกผล, แกอาวัชชนะ, แกวิตก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก
ยอมเกิดขึ้น.
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก ขันธ
ทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
๗. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
สวิตักกธรรม ดวยอานาจของอารัมมณปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 725

คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ขันธ
ทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.

๓. อธิปติปจจัย
[๖๕๘] ๑. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๒. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน วิตก ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกวิตก และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และ
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,
วิตก และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อานาจของอธิปติปจจัย
๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
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พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค
ฯลฯ พิจารณามรรค, ออกจากผล กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา, กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
นิพพาน เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกธรรม, แกผล แกวิตก
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว วิตก ยอม
เกิดขึ้น.
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตกใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน วิตก ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ แลวพิจารณา
ฌาน, ออกจากมรรค ฯลฯ แลวพิจารณามรรค, ออกจากผล กรทํา
ผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา, กระทํานิพพานใหเปน
อารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 728

นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรคที่เปนสวิตักกธรรม, แกผล ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทงั้ หลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอม
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก ใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
๖. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และ
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ออกจาก
ผล พิจารณาผล พิจารณานิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรคที่เปนสวิตักกธรรม, แกผล, และแกวิตก ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งเพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้น
กระทําจักษุเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตกใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 729

๗. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
สวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน วิตก ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.

๔. อนันตรปจจัย
[๖๕๙] ๑. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
อวิตักกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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จุติจิต ที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนอวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก วุฏฐานะ ที่เปน
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงทุติยฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงตติยฌาน ฯลฯ
บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแก เนวสัญญานาสัญญายตนะ.
บริกรรมแหงทิพยจักษุ ฯลฯ
บริกรรมแหงทิพโสตธาตุ ฯลฯ
บริกรรมแหงอิทธิวิธญาณ ฯลฯ แหงเจโตปริยญาณ ฯลฯ แหง
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงยถากัมมูปคญาณ เปนปจจัยแก
ยถากัมมูปคญาณ.
บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกธรรม, โวทาน เปนปจจัย
แกมรรคที่เปนอวิตักกธรรม, อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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๓. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และ
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ และวิตก ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
๔. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ วิตกที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกวิตก ทีเ่ กิดหลัง ๆ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
มรรคที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตักกธรรม, ผล
ที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตักกธรรม.
เนวสัญญานาสัญญายตนะของผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ
ที่เปนอวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๕. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิตที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนสวิตักกธรรม
ภวังคที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนสวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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๖. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และ
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ วิตกที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๗. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
สวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดกอน ๆ และวิตก เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
๘. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
อวิตักกธรรม ดวยอานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดกอน ๆ และวิตก เปน
ปจจัยแกวิตก ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย, จุติจิตที่เปน
สวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ
อาวัชชนะ และวิตก เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ, ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอวิตักกธรรม ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงทุติยฌาน และ วิตก ฯลฯ
ขอความที่เขียนไวขางตน พึงเห็นโดยเหตุนี้.
อนุโลมและวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
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๙. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
สวิตักกธรรม เเละอวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดกอน ๆ และวิตก เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ และวิตก ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๖๖๐] ๑. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทามูล (วาระที่ ๒)
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ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อวิตักกธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สวิตักกธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม แลวยังฌานที่เปนอวิตักกธรรมใหเกิดขึ้น ฯลฯ ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ วิตกแลว ยังฌานที่เปน
อวิตักกธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติใหเกิดขึ้น.
ศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และวิตก เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย
แกมรรคที่เปนอวิตักกธรรม แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๕. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย พึงทําอุปนิสสยปจจัยทั้ง ๓ นัย ในที่ทั้งปวง.
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บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม แลวใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนสวิตักกธรรม ฯลฯ วิปสสนา มรรค
อภิญญา ฯลฯ สมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ วิตก แลว
ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และวิตก เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนสวิตักกธรรม แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๖. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และ
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
คือ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม แลวใหทาน ฯลฯ
ในทุติยวาระ พึงทําบทที่เขียนไวทั้งหมด ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ
ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ เสนาสนะ วิตก แลว
ใหทาน ฯลฯ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และวิตก เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนสวิตักกธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา
แกมรรคที่เปนสวิตักกธรรม แกผลสมาบัติ และแกวิตก ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
๗. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
สวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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คือขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๖๖๑] ๑. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภหทยวัตถุนั้น วิตก ยอม
เกิดขึ้น.
ฯลฯ ดวยทิพยจักษุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ
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หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๒. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ขันธ
ทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ยอมเกิดขึ้น
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.
๓. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และ
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ขันธ
ทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
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หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๖๖๒] ๑. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อานาจของปจฉาชาตปจจัย
เปนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ.

๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.

๑๓. กัมมปจจัย
[๖๖๓] สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรมที่เปนวิบาก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
โดยนัยนี้ พึงกระทํา ๔ วาระ ทั้งสหชาตะ และ นานาขณิกะ
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๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๙ วาระ
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๔ วาระ
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ
ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๙ วาระ
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๙ วาระ
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ

๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๖๖๔] ๑. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
๒. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
๓. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
๔. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และ
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๕. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ

๒๑. อัตถิปจจัย
[๖๖๕] ๑. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อานาจของอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๒. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และ
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตกกธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
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มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ ฯลฯ
๕. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ ฯลฯ
๖. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และ
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
วิตก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิตก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น วิตก
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
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๗. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
สวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดพรอมกัน และหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ แมเพราะสหชาตะ ก็พึงกระทํา ๒ วาระ.
๘. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
อวิตักกธรรม ดวยอานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ และ
ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกจิตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ มี ๓ วาระ.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม, วิตกที่เกิดภายหลัง และกพฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม วิตกที่เกิดภายหลัง และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๙. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓
และวิตก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
แมในปฏิสนธิขณะ มี ๒ วาระ.
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ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๖๖๖] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อธิปติปจจัย 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 ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน
กัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๔
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๖๖๗] ๑. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
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๒. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และ
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๖. อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และ
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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๗. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
สวิตักกธรรม ดวยอานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๘. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
อวิตักกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๙. สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
สวิตักกธรรม และอวิตกั กธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๖๖๘] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๖๖๙] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ.... ฯลฯ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุป-
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นิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๖๗๐] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ.... ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร ในอวิคตปจจัย มี ๙
วาระ.
สวิตักกทุกะ จบ
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๘๘. สวิจารทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๗๑] ๑. สวิจารธรรม อาศัยสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สวิตักกทุกะ ฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน.
ในมัคคปจจัย ในที่นี้ พึงกระทํา ๔ วาระ ในสวิจารทุกะ ไมมี
แตกตางกัน.
สวิจารทุกะ จบ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 749

๘๙. สัปปติกทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๗๒] ๑. สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. อัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ปติ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓, ปติ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
สัปปติกธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. อัปปติกธรรม อาศัยอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปต.ิ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
กฏัตตารูป อาศัยปต.ิ
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
หทยวัตถุ อาศัยปติ, ปติ อาศัยหทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
พึงทําสัปปติกทุกะ เหมือนกับสวิตักกทุกะ ในที่ทั้งปวง.
ในปจจัยทั้งปวง ปวัตติ ปฏิสนธิ มี ๙ วาระ.

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๖๗๓] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในกัมมปจจัย มี
๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๖๗๔] ๑. สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ ขันธ ๒.
๒. อัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ปติและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ.
๓. สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
๔. อัปปติกธรรม อาศัยอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปติ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อัปปติกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒.
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
อาศัยมหาภูตรูป ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
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๕. สัปปติกธรรม อาศัยอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม อาศัยปติ ซึ่งเปนอเหตุกะ.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๖).
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปติ.
๗. สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
และปติ ฯลฯ ขันธ ๒.
๘. อัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ และปติ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๙. สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ และปติ ฯลฯ ขันธ ๒.
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และ
ปติ ฯลฯ ขันธ ๒.
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จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ, ปติ และมหาภูตรูปทั้งหลาย.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๖๗๕] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สหชาตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๗๖] ๑. สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย ฯลฯ
ปวัตติ ปฏิสนธิ เหมือนกับอนุโลมปจจยวาระ ในสวิตักกทุกะ
มี ๙ วาระ บริบูรณ. ปติ ไมมีแตกตางกัน.

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๖๗๗] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๖๗๘] ๑. สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๒. อัปปติกธรรม อาศัยอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
พึงทําปวัตติ ปฏิสนธิ เหมือนกับปฏิจจวาระตลอดถึงอสัญญสัตว.
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จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และปติ อาศัย
หทยวัตถุ.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ.
มี ๙ วาระ เหมือนกับอนุโลม, เปนปวัตติเทานั้น, ปฏิสนธิ ไมม,ี
โมหะ มี ๑ นัยเทานั้น.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๖๗๙] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๙ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๘๐] ๑. สัปปติกธรรม เจือกับสัปปติกธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๖๘๑] ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๖ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ.

ปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๖๘๒] ในนเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๖ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๖ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๖ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๘๓] ๑. สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกปติ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เหตุทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,
ปติ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
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คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๖๘๔] ๑. สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
อัปปติกธรรม และปติ ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ขันธทงั้ หลายที่เปน
สัปปติกธรรม และปติ ยอมเกิดขึ้น.
๔. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ศีล ฯลฯ กระทํา
อุโบสถกรรมแลว พิจารณาดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรมแลว ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะที่เปนอัปปติกธรรม ยอม
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น วิจิกิจฉา ยอมเกิดขึ้น โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 759

บุคคลออกจากฌานที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ
ออกจากผล แลวพิจารณาผล ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนอัปปติกธรรม, แกโวทาน, แก
มรรค, แกผล แกอาวัชชนะ, และแกปติ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอัปปติกธรรม กิเลส
ที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทัง้ หลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ ดวยจิตที่เปน
อัปปติกธรรม.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติก-ธรรม และปติ ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะ ที่เปน
อัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ และแกปติ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอัปปติกธรรม และปติ ยอมเกิดขึ้น.
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๕. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ศีลฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะที่เปนสัปปติกธรรม ยอม
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลออกจากฌานที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ
ออกจากผล แลวพิจารณาผล ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู ที่เปนสัปปติกธรรม, แกโวทาน, แก
มรรค, แกผล ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอัปปติกธรรม กิเลส
ที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทัง้ หลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ ดวยจิตที่เปน
สัปปติกธรรม.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่เปนสัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
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๖. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และ
อัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม
ฯลฯ แลวพิจารณาดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ ยอม
เกิดขึ้น.
บุคคลออกจากฌานที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ พระอริยะทั้งหลายออก
จากมรรค ฯลฯ ออกจากผลแลว พิจารณาผล ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพานดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, ที่เปนสัปปติกธรรม แกโวทาน, แก
มรรค, แกผล, และแกปต ิ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอัปปติกธรรม, กิเลส
ที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทัง้ หลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ ดวยจิตที่เปน
สัปปติกธรรม.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่เปน
สัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสัปปติกธรรม และปติ ยอมเกิดขึ้น.
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๗. สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแก
สัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ ขันธ
ทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอัปปติกธรรม และปติ ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสัปปติกธรรม และปติ ยอมเกิดขึ้น.

๓. อธิปติปจจัย
[๖๘๕] ๑. สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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๒. สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกปติ และจิตตสมุฏฐาน
รูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และ
อัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,
ปติ และจิตตสมุฏกฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม
ฯลฯ กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรมแลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรม
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนอัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ
ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลออกจากฌานที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ
ออกจากผล กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรมแลว พิจารณา.
พระอริยะทั้งหลาย กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวย
จิตที่เปนอัปปติกธรรมแลว พิจารณา.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนอัปปติกธรรม แกโวทาน, แก
มรรค, แกผล ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวย
จิตที่เปนอัปปติกธรรม ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว ราคะที่เปนอัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
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อธิปติธรรมที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
อธิปติ ฯลฯ นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสัปปติกธรรม แก
โวทาน แกมรรค แกผล ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวย
จิตที่เปนสัปปติกธรรม ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนัก
แนนแลว ราคะที่เปนสัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปตใิ หเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
๖. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปตกิ ธรรม และ
อัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม แลวพิจารณาดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสัปปติกธรรม แกโวทาน แก
มรรค แกผล และแกปต ิ ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวย
จิตที่เปนอัปปติกธรรม ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว ราคะที่เปนสัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปตใิ หเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ ยอมเกิดขึ้น.
๗. สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแก
สัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
คือ เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปตใิ หเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ ยอมเกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปตใิ หเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ ยอมเกิดขึ้น.

๔. อนันตรปจจัย
[๖๘๖] ๑. สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๒)
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกปติ
ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิต ที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนอัปปติกธรรม.
ภวังค ที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ.
ขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนอัปปติกธรรม.
วิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกกิริยามโนวิญญาณธาตุ.
ภวังค ที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกภวังค ที่เปนอัปปติกธรรม.
กุศลและอกุศล ที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนอัปปติกธรรม.
กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๓)
ขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ และปติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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๔. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ปติ ที่เกิดกอน ๆ ที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกปติ ที่เกิด
หลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ ที่เปนอัปปติกธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๕)
ปติ ทีเ่ กิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม
ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิต ที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนสัปปติกธรรม.
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม.
ขันธทั้งหลาย ที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนสัปปติกธรรม.
วิบากมโนธาตุ เปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่เปนสัปปติกธรรม.
ภวังค ที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกภวังค ที่เปนสัปปติกธรรม.
กุศลและอกุศล ที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนสัปปติกธรรม.
กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
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ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแก
ผลสมาบัติที่เปนสัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๖. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และ
อัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ปติ ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ และปติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๗. สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแก
สัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดกอน ๆ และปติ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย
๘. สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแก
อัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดกอน ๆ และปติ เปน
ปจจัยแกปติ ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิต ที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปน
อัปปติกธรรม.
ภวังคที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกอาวัชชนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่
เปนอัปปติกธรรม.
วิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแก
กิริยามโนวิญญาณธาตุ.
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ภวังคที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกภวังค ที่เปน
อัปปติกธรรม.
กุศลและอกุศล ที่เปนอัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
ที่เปนอัปปติกธรรม.
กิริยาและปติ เปนปจจัยแกวุฏฐานะ, ผลและปติ เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๙. สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแก
สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดกอน ๆ และปติ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ และปติ ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๖๘๗] ๑. สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อัปปติกธรรม และปติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สัปปติกธรรม และปติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม แลวใหทาน ดวยจิต
ที่เปนอัปปติกธรรม ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนอัปปติกธรรม
วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ สมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ อภิญญา
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย
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อุตุ โภชนะ เสนาสนะ ปติ แลวใหทาน ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ
ยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และปติ เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทกุ ข
ทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ และแกปติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๕. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยปจจัย ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม แลวใหทาน ดวยจิต
ที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ ออกจากฌานที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ กอมานะ
ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ ปติ แลว
ใหทานดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด.
บุคคลกระทําอทินนาทาน ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ มุสาวาท
ฯลฯ ปสุณาวาท ฯลฯ สัมผัปปลาปวาท ฯลฯ ตัดชองยองเบา ฯลฯ ลอบขึ้น
ไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง ฯลฯ ทําผิดใน
ภริยาผูอื่น ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ
ศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และปติ เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโมหะ แกมานะ
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แกทิฏฐิ แกความปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
๖. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และ
อัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
เปน อุปนิสสยปจจัย ทั้ง ๓ นัย คือ
บุคคลเขาไปอาศัยศรัธาที่เปนอัปปติกธรรม แลวใหทานดวยจิต
ที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ ปติ แลว
ใหทานดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ถือเอาของที่เขา
ไมไดให ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม.
เหมือนวาระที่ ๒
บุคคลกระทําการฆาคนในนิคม. ศรัทธาทีเ่ ปนอัปปติกธรรม ฯลฯ
เสนาสนะ และปติ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ แกปญ
 ญา
แกราคะ แกโมหะ แกมานะ แกทฏิ ฐิ แกความปรารถนา แกมรรค แก
ผลสมาบัติ และแกปติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๗. สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแก
สัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
เปน อุปนิสสยปจจัย ทั้ง ๓ นัย คือ
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนสัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
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ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนอัปปติกธรรม และปติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนสัปปติกธรรม และปติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๖๘๘] ๑. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น
ปติ ยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ.
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หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และแก
ปติ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๒. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่เปนสัปปติกธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๓. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และ
อัปปติกธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภจักษุเปนตนนั้น ปติและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
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หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
[๖๘๙] ๑. สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอานาจของอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย มี ๖ วาระ.
พึงกระทําทั้งสหชาตะ นานาขณิกะ นานาขณิกะ มี ๒ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ
พึงกระทําเหมือนกับสวิตักกทุกะ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๖๙๐] ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๖ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙
วาระ ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในฌานปจจัย มี ๙ 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.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๖๙๑] ๑. สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
๒. สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
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เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และ
อัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๖. อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และ
อัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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๗. สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแก
สัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๘. สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแก
อัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๙. สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแก
สัปปติกธรรมและอัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
แมการนับในปจจนียวิภังค ก็เหมือนกับสวิตักกทุกะ ถาหากมีไม
เสมอกัน พึงพิจารณาอนุโลมนี้ ตามสมควรแลวพึงนับ การนับทั้งสองนัย
นอกนี้ก็พึงนับเชนนี้.
สัปปติกทุกะ จบ
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๙๐. ปติสหคตทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๙๒] ๑. ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ปติสหคตทุกะ พึงใหพิสดารโดยนัยดังกลาวมา เหมือนกับสัปปติกทุกะ ไมมีแตกตางกัน จําแนกวาระ ไมมีแตกตางกัน.
ปติสหคตทุกะ จบ
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๙๑. สุขสหคตทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๙๓] ๑. สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม, ขันธ ๑ อาศัย
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชสขุ สหคตธรรมอาศัยสุขสหคตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สุขและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนสุขสหคตธรรม.
พึงยังสุขสหคตทุกะ ใหพิสดารเหมือนกับอนุโลมปฏิจจวาระ แหงสัปปติกทุกะ ฉะนั้น.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๖๙๔] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๖๙๕] ๑. สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ ขันธ ๒.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
สุข และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ.
๒. สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม
อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ สุข และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
๓. ธรรมที่ไมใชสขุ สหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ ที่ไมใชสุขสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยสุข ซึ่งเปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่
ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
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มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
เหมือนนเหตุปจจัยในสัปปติกทุกะ ไมมีแตกตางกัน ปจจัยทั้งปวง
มี ๙ วาระ.

การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๖๙๖] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ฯลฯ 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 มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๖ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
แมการนับทั้งสองนัยนอกนี้ ก็พึงกระทําอยางนี้ แมสหชาตวาระก็
เหมือนกับปฏิจจวาระ.
ปวัตติก็ดี ปฏิสนธิก็ดี ในปจจยวาระ พึงใหพิสดาร สวนหทยวัตถุ
พึงใหพิสดารในปวัตติ เหมือนปจจยวารปจจนียะ ในสัปปติกทุกะ โมหะ มี
๑ วาระ เทานั้น เหมือนในสัปปติกทุกะ.
นิสสยวาระก็ดี สังสัฏฐวาระก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําเหมือน
สัปปติกทุกะ ฉะนั้น.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๖๙๗] ๑. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๔ วาระ.
ในอารัมมณปจจัยก็ดี ในอธิปติปจจัยก็ดี เหมือนกับสัปปติกทุกะ
ตางกัน แตคําวา สุขะ ดังนี้

๔. อนันตรปจจัย
[๖๙๘] ๑. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ทีเ่ กิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกสุข
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิตที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใชสุขสหคตธรรม.
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ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ.
กายวิญญาณที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกวิบากมโนธาตุ.
วิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกกิริยามโนวิญญาณธาตุ.
ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่ไมใชสุขสหคตธรรม.
กุศลและอกุศล ที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่ไมใช
สุขสหคตธรรม.
กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ และสุข ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ ฯลฯ
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๕-๖)
ทั้งสามวาระ (วาระที่ ๔-๕-๖) เหมือนกับสัปปติกทุกะ.
๗. สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม
เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ และสุข เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ และสุขเปนปจจัย
แกสุขที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิตที่เปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใช
สุขสหคตธรรม.
ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจัยแกอาวัชชนะ.
กายวิญญาณที่เปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจัยแกวิบากมโนธาตุ.
วิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่เปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจัย
แกกิริยามโนวิญญาณธาตุ.
ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจัยแกภวังคที่ไมใชสุขสหคตธรรม.
กุศลและอกุศล ที่เปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม.
กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
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ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ และสุขเปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ และสุข ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๖๙๙] ๑. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. ธรรมที่ไมใชสขุ สหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม แลวใหทานดวยจิต
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม. ยังศีล ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ.
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บุคคลเขาไปอาศัยศีล ที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ
ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ สุข แลวใหทานดวยจิตที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ ฆาสัตว ฯลฯ
ทําลายสงฆ.
ศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และสุข เปนปจจัย
แกศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโทสะ แก
ความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ
และแกสุข ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม แลวใหทานดวยจิต
ที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ
ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ สุข แลวใหทานดวยจิตที่เปน
สุขสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ถือเอาของที่เขามิไดให ดวยจิตที่เปน
สุขสหคตธรรม มุสาวาท ฯลฯ ปสณ
ุ าวาท ฯลฯ สัมผัปปลาปวาท ฯลฯ ตัด
ชองยองเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตาม
ทาง ฯลฯ ทําผิดในภริยาผูอื่น ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ
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ศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะและสุข เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโมหะ แกมานะ
แกทิฏฐิ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชสขุ สหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม แลวใหทานดวยจิต
ที่เปนสุขสหคตธรรม มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลี ตอนที่ ๒ กอมานะ
ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ สุข แลว
ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ถือเอาของที่เขามิไดใหดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ
ศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และสุข เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกมรรค
แกผลสมาบัติ และแกสุข ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๗. สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม
เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ.
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๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๗๐๐] ๑. ธรรมที่ไมใชสขุ สหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ดวยจิตที่ไมใชสุขสหคตธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชสุขสหคตธรรม และสุข
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๒. ธรรมที่ไมใชสขุ สหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
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ปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่เปนสุขสหคตธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอม
เกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภจักษุเปนตนนั้น สุขและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม และสุข
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ ๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.
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๑๓. กัมมปจจัย
[๗๐๑] ๑. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
กัมมปจจัย แบงเปน ๖ วาระ พึงกระทําใหเปนทั้งสหชาตะ และ
นานาขณิกะ ๔ วาระ, ใหเปนนานาขณิกะ ๒ วาระ.

๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๙ วาระ
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๔ วาระ
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ
ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๙ วาระ
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๔ วาระ
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ
ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ
ดวยอํานาจของวิคตปจจัย มี ๙ วาระ
ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ
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การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๐๒] ในเหตุปจจัย มี ๔ 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 มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน
กัมมปจจัย มี ๖ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ
ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๙ 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.
ปจจนียวิภังคก็ดี การนับก็ดี พึงทําเหมือนสัปปติกทุกะ ดวยประการ
ฉะนี้ แมถามีความสงสัย พึงดูอนุโลมวาระ แลวนับ.
สุขสหคตทุกะ จบ
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๙๒. อุเบกขาสหคตทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๐๓] ๑. อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อุเบกขา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อุเบกขา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่
ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุเบกขา.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช
อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยอุเบกขา.
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
หทยวัตถุ อาศัยอุเบกขา, อุเบกขา อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑
เหมือนกับสัปปติกทุกะ ในอนุโลม มี ๙ วาระ.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๐๔] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในอาเสวนปจจัย
มี ๖ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๗๐๕] ๑. อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ อุเบกขา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒, อุเบกขา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมทีไ่ มใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่
ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกะปฏิสนธิขณะ ฯลฯ หทยวัตถุ อาศัยอุเบกขา, อุเบกขา
อาศัยหทยวัตถุ.
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ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๕. อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอุเบกขา ซึ่งเปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอุเบกขา.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม
อาศัยหทยวัตถุ.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยอุเบกขา
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๖. อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุเบกขา
ซึ่งเปนอเหตุกะ.
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอุเบกขาซึ่งเปนอเหตุกะ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัย
อุเบกขา.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอุเบกขา,
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม อาศัย
หทยวัตถุ กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อุเบกขา และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย
หทยวัตถุ.
๗. อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม
และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ และอุเบกขา ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และอุเบกขา.
๘. ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ และอุเบกขา.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อุเบกขา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรมและหทยวัตถุ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๙. อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขา
ซึ่งเปนอเหตุกะ และอุเบกขา ฯลฯ ขันธ ๒.
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
และอุเบกขา ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ, อุเบกขาเเละมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา ฯลฯ ขันธ ๒.
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ, อุเบกขา และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา ฯลฯ ขันธ ๒.
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ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา ฯลฯ
ขันธ ๒.
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม, อุเบกขา
และมหาภูตรูป.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ขันธ ๒ และอุเบกขา อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม,
อุเบกขา และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.

การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๗๐๖] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑
วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองวาระนอกนี้ก็ดี สหชาตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๐๗] ๑. อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒,
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหมือนกับสวิตักกทุกะในปจจยวาระ ตางกันที่คําวา อุเบกขา.
พึงกระทํา ๙ วาระทั้งปวง ทั้งปฏิสนธิ, ปวัตติ และหทยวัตถุ.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๐๘] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัย
ทั้งปวง มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๗๐๙] ๑. อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 802

คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
พึงกระทําทั้ง ๙ วาระ โดยนัยดังกลาวมานี้, ปวัตติ และปฏิสนธิ
พึงกระทําเหมือนสวิตักกทุกะ โมหะ มี ๓ นัยเหมือนกัน แมหทยวัตถุ ก็พงึ
กระทําในปวัตติ.

การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๗๑๐] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑
วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๑๑] ๑. อุเบกขาสหคตธรรม เจือกับอุเบกขาสหคตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทําเหมือนกับ สวิตักกทุกะ.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๑๒] ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ ใน
ปจจัยทั้งปวง มี ๖ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๗๑๓] ๑. อุเบกขาสหคตธรรม เจือกับอุเบกขาสหคตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ทีเ่ ปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
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ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ เจือกับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
พึงกระทํา ๕ วาระอยางนี้ พึงกระทําใหเหมือนในสวิตักกทุกะ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๗๑๔] ในนเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนอาเสวนปจจัย ๖ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๖ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๑๕] ๑. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํา ๔ วาระ อยางนี้เหมือนกับสวิตักกทุกะ.

๒. อารัมมณปจจัย ๓. อธิปติปจจัย
[๗๐๖] ๑. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
อารัมมณปจจัยก็ดี อธิปติปจจัยก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนกับสัปปติกทุกะ ตางกันแตคําวา อุเบกขา.

๔. อนันตรปจจัย
[๗๑๗] ๑. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
๒. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
อุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกอุเบกขาที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิต ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใช
อุเบกขาสหคตธรรม.
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม.
วิบากมโนธาตุ เปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม.
ภวังคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม.
กุศลและอกุศล ทีเ่ ปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่
ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม.
กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแก
ผลสมาบัติ ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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๓. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคต
ธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ และอุเบกขา ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ อุเบกขาที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอุเบกขาที่เกิดหลัง ๆ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
จุติจิต ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใช
อุเบกขาสหคตธรรม.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู.
อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๕)
อุเบกขาที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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จุติจิต ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปน
อุเบกขาสหคตธรรม.
ภวังคที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ.
กายวิญญาณธาตุ เปนปจจัยแกวิบากมโนธาตุ.
วิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแก
กิริยามโนวิญญาณธาตุ.
ภวังคที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
กุศลและอกุศล ทีไ่ มใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่
เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๖. ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแก
อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ อุเบกขาที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ และอุเบกขา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๗. อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ และ
อุเบกขา เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ และอุเบกขา
เปนปจจัยแกอุเบกขาที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิต ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา เปนปจจัยแก
อุปปตติจิตที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม.
อาวัชชนะ และอุเบกขา เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม.
วิบากมโนธาตุและอุเบกขา เปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุ.
ภวังคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา เปนปจจัยแกภวังค
ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม.
กุศลและอกุศล ทีเ่ ปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา เปนปจจัย
แกวุฏฐานะที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม.
กิริยาและอุเบกขา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
ผลและอุเบกขา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธและอุเบกขา เปน
ปจจัยแกผลสมาบัติที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ และอุเบกขา
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ และ
อุเบกขา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ.
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๗๑๘] ๑. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสยยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม แลวใหทาน
ดวยจิตที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม.
สมาทานศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังฌานที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ
ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย
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อุตุ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนาะ อุเบกขา แลวใหทานดวยจิตที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธาที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และอุเบกขา
เปนปจจัยแกศรัทธาที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ
แกความปรารถนา แกสขุ ทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ
และแกอุเบกขา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๕. ธรรมทีไ่ มใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแก
อุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
เปนอุปนิสสยปจจัยแมทั้งสาม คือ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใช
อุเบกขาสหคตธรรม แลวใหทาน ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ
อุเบกขา แลวใหทานดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให
เกิดขึ้น ถือเอาของที่เขามิไดใหดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ มุสาวาท ฯลฯ ปสุณาวาท ฯลฯ ผรุสวาจา ฯลฯ สัมผัปปลาปวาท ตัดชองยอง
เบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ดักปลนตาม
ทาง ฯลฯ ผิดในภริยาผูอื่น ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ
ศรัทธาที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และอุเบกขา
เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา ฯลฯ
แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๖. ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแก
อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
เปนอุปนิสสยปจจัย ทั้ง ๓ นัย มีคําอธิบายเหมือนบาลีตอนที่สอง.
๗. อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙)

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๗๑๙] ๑. ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ เหมือนกับสัปปติกทุกะ

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
[๗๒๐] ๑. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
อุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย มี ๖ วาระ.
พึงกระทําสหชาตะ และ นานาขณิกะ ๔ วาระ, และเปนนานาขณิกะ ๒ วาระ.
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ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอานาจของวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
พึงจําแนกปจจัยเหลานี้ โดยกระทําอยางสัปปติกทุกะ.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๒๑] 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 มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๖ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ
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ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๙ 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.
ปจจนียวิภังคก็ดี การนับสามนัยนอกนี้ก็ดี พึงกระทําเหมือนกับ
สัปปติกทุกะ โดยนัยดังกลาวมาแลว.
อุเบกขาสหคตทุกะ จบ
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๙๓. กามาวจรทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๒๒] ๑. กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัย
หทยวัตถุ.
๓. กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัย
หทยวัตถุ.
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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๔. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม.
๖. กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๗. กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรม
ที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๘. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม
และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
๙. กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๒๓] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจั มี ๖ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ
ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๗๒๔] ๑. กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.

๒. นอารัมมณปจจัย
ฯลฯ เพราะนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.

๓. อธิปติปจจัย
[๗๒๕] ๑. กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ
๔. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใช
กามาวจรธรรม.
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ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึง่
เปนวิบาก.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๖. กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๗. กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรม
ที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่ง
เปนวิบาก และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สองวาระ (วาระที่ ๘-๙) ที่เหลือนอกนี้ พึงกระทําใหปรากฏ.
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๔. นอนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ เพราะนอนันตรปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ เพราะนปุเรชาตปจจัย
ฯลฯ เพราะนปจฉาชาตปจจัย

๙. นอาเสวนปจจัย
[๗๒๖] ๑. กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอาเสวนปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๖)
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม
ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ ขันธ ๒.
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓ วาระที่เหลือนอกนี้ พึงกระทําใหปรากฏ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๗๒๗] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี 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 ใน
นอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับที่เหลือ ๒ นัยนอกนี้ก็ดี สหชาตวาระก็ดี พึงกระทํา.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๒๘] ๑. กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.
ขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๒. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๔. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่ ๔-๕-๖)
เหมือนกับปฏิจจวาระ
๗. กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรม
ที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๘. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม
และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม และหทยวัตถุ
ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๙. กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีไ่ มใชกามาวจรธรรม และหทยวัตถุ
ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ.
ฯลฯ
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การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๗๒๙] 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 ๖ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี
๔ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ใน
อวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๗๓๐] ๑. กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ
อเหตุกปฏิสนธิ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.

๒. นอารัมมณปจจัย
ฯลฯ เพราะนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
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๓. นอธิปติปจจัย
[๗๓๑] ๑. กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ฯลฯ ขันธ ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๒. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก อาศัยหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.
๗. กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรม
ที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๘)
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อธิปติธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรมและหทยวัตถุ.
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๙)
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปน
วิบาก และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

๖. อุปนิสสยปจจัย ฯลฯ ๗. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เพราะนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ฯลฯ เพราะนอาเสวนปจจัย
พึงกําหนด คําวา วิบาก ในสุทธกนัย และในอรูปมิสสกนัย ใน
รูปมิสสกนัย ไมมี.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๗๓๒] 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 ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๔ 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
๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทํา.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๓๓] ๑. กามาวจรธรรม เจือกับกามาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เจือกับธรรมทีไ่ มใช
กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๓๔] ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี
๒ วาระ

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๗๓๕] ๑. กามาวจรธรรม เจือกับกามาวจรธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๗๓๖] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๓๗] ๑. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๔)
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เหตุทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๗๓๘] ๑. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม พิจารณาซึ่งกุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวในกาลกอน, ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ
กุศลกรรมนัน้ ราคะ ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู, พิจารณาโวทาน, กิเลสที่ละแลว
ฯลฯ กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ
พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
๒. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนกามาวจรธรรม ดวย
เจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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๓. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวย
เจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภฌานนั้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณา
นิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกอาวัชชนะ ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลพิจารณาอากาสานัญจายตนะ, พิจารณาวิญญาณัญจายตนะ,
พิจารณาอากิญจัญญายตนะ พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ, พิจารณา
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ทิพยจักษุ, พิจารณาทิพโสตธาตุ, พิจารณาอิทธิวิธญาณ, เจโตปริยญาณ
ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ, ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.

๓. อธิปติปจจัย
[๗๓๙] ๑. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรมทั้งหลาย
ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรม
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
พระเสขบุคคลทั้งหลายกระทําโคตรภูใหหนักแนน แลวพิจารณา
กระทาโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทงั้ หลายที่เปนกามาวจรธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้น
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๒. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลออกจากฌานแลว กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําฌานนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน แลวพิจารณา, ออกจากผล ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวพิจารณา.
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นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, ดวยอํานาจของอธิปติ
ปจจัย.
บุคคลกระทําอากาสานัญจายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา กระทําวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ทิพยจักษุ ทิพโสตธาตุ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ กระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพรากระทําขันธทั้งหลาย ที่
ไมใชกามาวจรธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ครัน้ กระทําขันธนั้น
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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๔. อนันตรปจจัย
[๗๔๐] ๑. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม ทีเ่ กิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู, อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน, อาวัชชนะ
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่เปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใช
กามาวจรธรรม.
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่ไมใช
กามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญนาสัญญายตนะ ฯลฯ แหงทิพยจักษุ ฯลฯ แหงทิพโสตธาตุ ฯลฯ แหงอิทธิวิธญาณ ฯลฯ แหงเจโตปริยญาณ ฯลฯ แหงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ
แหงยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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โคตรภู, เปนปจจัยแกมรรค, โวทานเปนปจจัยแกมรรค อนุโลม
เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
มรรค เปนปจจัยแกผล, ผลเปนปจจัยแกผล, เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปน
กามาวจรธรรม.
ภวังคที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน
กามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ
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๙. อุปนิสสยปจจัย
[๗๔๑] ๑. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรม แลวใหทาน ศีล ฯลฯ
อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ
ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ
แลวใหทาน ฯลฯ ยังวิปสสนา ฯลฯ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่
เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรมแลว ยังฌานที่ไมใช
กามาวจรธรรม ใหเกิดขึ้น ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให
เกิดขึ้น.
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บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แลว
ยังฌานที่ไมใชกามาวจรธรรมใหเกิดขึ้น ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิดขึ้น
ศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ แกปญญา แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน ฯลฯ แหงจตตุถฌาน ฯลฯ แหงอากาสานัญจายตนะ ฯลฯ แหงปฐมมรรค ฯลฯ บริกรรมแหง
จตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค.
๓. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชกามาวจรธรรม แลวยังฌานที่ไมใช
กามาวจรธรรมใหเกิดขึ้น ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา แลวยัง
ฌานที่ไมใชกามาวจรธรรมใหเกิดขึ้น ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยัง
สมาบัติ ใหเกิดขึ้น.
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ศรัทธาที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ แกปญญา แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ
ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน ฯลฯ อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ, อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแก เนวสัญญานาสัญญายตนะ ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ปฐมมรรค เปนปจจัยแก ทุติยมรรค, ทุติยมรรค เปนปจจัยแก
ตติยมรรค, ตติยมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค, ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
มรรค เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชกามาวจรธรรม แลวใหทาน ฯลฯ ศีล
ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา แลวใหทาน
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
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ศรัทธา ที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสขุ
ทางกาย แกทุกขทางกาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พระอริยะทั้งหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลาย
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
มรรค เปนปจจัยแกอัตถิปฏิสัมภิทา แกธรรมปฏิสัมภิทา แกนิรุตติปฏิสัมภิทา แกปฏิภาณปฏิสัมภิทา แกฐานาฐานโกสัลละ ของพระอริยะทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ผลสมาบัติ เปนปจจัยแกสุขทางกาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๗๔๒] ๑. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
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จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๒. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ ๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ

๑๓. กัมมปจจัย
[๗๔๓] ๑. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ ฯลฯ
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๒. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ ฯลฯ
๓. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ ฯลฯ

๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๔ วาระ
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๔ วาระ
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ
ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๔ วาระ
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๔ วาระ
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
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๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๗๘๔] ๑. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๒. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
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ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.

๒๑. อัตถิปจจัย
[๗๔๕] ๑. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ ฯลฯ
๒. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
ฯลฯ เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาตปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ ฯลฯ
๔. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ เหมือนกับ
วิปปยุตตปจจัย.
๕. ธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๖. กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม และกวฬีการาหาร เปนปจจัยแก
กายนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๗. กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๔๖] ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๒ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ 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 ในอวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
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ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๗๔๗] ๑. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๒. กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๕. ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๖. กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๗. กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.

การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๗๔๘] ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี
๖ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๖ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๗๔๙] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ
ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๗๕๐] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ พึงกระทาอนุโลมมาติกา ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๗
วาระ
กามาวจรทุกะ จบ
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๙๔. รูปาวจรทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๕๑] ๑. รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม
ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๖. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรปู าวจรธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๗. รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่
ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
๘. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม
และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
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๙. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๕๒] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี
๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ใน
สัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี
๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๗๕๓] ๑. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธ
ทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๒. นอารัมมณปจจัย
ฯลฯ เพราะนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.
๓. นอธิปติปจจัย
[๗๕๔] ๑. รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึน้
เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม.
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ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่ง
เปนวิบาก.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
อาศัยรูปาวจรธรรมเกิดขึน้ เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เหมือนกับปฏิจจวาระ ทั้ง ๓ วาระ
ไมมีแตกตางกันในทุกะนี้ พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหมด.
๕. รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่
ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
๖. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม
และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะนอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่ง
เปนวิบาก และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๗. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นอธิปติปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.

๔. อนันตรปจจัย ฯลฯ ๖. นอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ เพราะนอนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะนสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะนอุปนิสสยปจจัย

๗. ปุเรชาตปจจัย
[๗๕๕] ๑. รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นปุเรชาตปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒.
๒. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
อาศัยรูปาวจรธรรมเกิดขึน้ เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
รูปาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
๔. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
วาระ ๕ นอกนี้ (วาระที่ ๕-๙) พึงกระทําตามลําดับ.

๘. นปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ เพราะนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ
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๙. นอาเสวนปจจัย
[๗๕๖] ๑. รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึน้
เพราะนอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอาเสวนปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่
๔-๕-๖)
๗. รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่
ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอาเสวนปจจัย ฯลฯ
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พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘)
วาระที่ ๙ แมนอกนี้ ก็พึงกระทํา.

๑๐. นกัมมปจจัย ฯลฯ ๑๖. นสัมปยุตตปจจัย
ฯลฯ เพราะกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ
ฯลฯ เพราะนวิปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ

๑๗. นวิปปยุตตปจจัย
[๗๕๗] ๑. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒.
พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวน
อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๗๕๘] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน
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นกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑
วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สหชาตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๕๙] ๑. รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๕. รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๖. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๗. รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่
ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๘. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม
และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๙. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม และหทยวัตถุ
ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ฯลฯ
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การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๖๐] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๔ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ใน
อวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๗๖๑] ๑. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ.
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๒. นอารัมมณปจจัย
เพราะนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ

๓. นอธิปติปจจัย
[๗๖๒] ๑. รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๕. รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก อาศัยหทยวัตถุ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๖. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก อาศัยหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๗. รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรม
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
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คือ อธิปติธรรมที่เปนรูปาวจร อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และหทยวัตถุ.
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม และ
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
๘. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม
และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะนอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่ง
เปนวิบาก และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๙. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปน
วิบาก และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๗๖๓] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ พึงกําหนดคําวา วิบาก ในอรูปภูมิลวนดวย ในภูมิที่เจือปนกันดวย ในนกัมมปจจัย มี ๔ 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 ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๖๔] ๑. รูปาวจรธรรม เจือกับรูปาวจรธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม เจือกับธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๖๕] ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. เหตุปจ จัย
[๗๖๖] ๑. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เจือกับธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๗๖๗] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทํา.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๖๘] ๑. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
เหตุทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เหตุทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๔. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
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คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

๒. อารัมมณปจจัย
[๗๖๙] ๑. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนรูปาวจรธรรม
ดวยเจโตปริยญาณ.
ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, แก
เจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๒. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลพิจารณาปฐมฌาน ฯลฯ พิจารณาจตุตถฌาน พิจารณา
ทิพยจักษุ พิจารณาทิพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ, ขันธ
ทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอม
เกิดขึ้น.
๓. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณาซึ่ง
กุศลกรรมทัง้ หลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลาย ออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล
พิจารณานิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน, แกมรรค, แกผล, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสทีข่ มแลว ฯลฯ
กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่ไมใชรปู าวจรธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ, อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
รูปายนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
๔. ธรรมที่ไมใชรูปาวาจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชรูปาวจรธรรม
ดวยเจโตปริยญาณ.
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ขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิญญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.

๓. อธิปติปจจัย
[๗๗๐] ๑. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๒. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลกระทําปฐมฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา,
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําฌานนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
บุคคลกระทําจตุตถฌาน ฯลฯ ทิพยจักษุ ทิพโสตธาตุ อิทธิวิธญาณ
เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ ฯลฯ อนาคตังสญาณใหเปนอารมณ
อยางหนักเเนนแลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําฌาน
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ยอมเกิดขึ้น, ทิฏฐิ ฯลฯ
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บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้น ใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น, ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม และ
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
๔. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
ฯลฯ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลกระทํากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลว ในกาลกอนใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา, ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นให
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ.
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นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทํา
จักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
บุคคลกระทําอากาสานัญจายตนะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
พิจารณา, กระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
พิจารณา.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.

๔. อนันตรปจจัย
[๗๗๑] ๑. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใช
รูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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ภวังคที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๓. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม ทีเ่ กิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู, เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัย
แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปน
รูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน
รูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงจตุตถฌาน ฯลฯ แหงทิพยจักษุ ฯลฯ แหงทิพโสตธาตุ
ฯลฯ แหงอิทธิวธิ ญาณ ฯลฯ แหงเจโตปริยญาณ ฯลฯ แหงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ แหงยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ
เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 876

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ.
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ.
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๗๗๒] ๑. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนรูปาวจรธรรมแลว ยังฌานที่เปน
รูปาวจรธรรมใหเกิดขึ้น ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยปญญาแลว
ยังฌานที่เปนรูปาวจรธรรมใหเกิดขึ้น ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
ศรัทธาที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธา ที่เปน
รูปาวจรธรรม ฯลฯ แกปญญา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ทุติยฌาน เปนปจจัยแกตติยฌาน ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ตติยฌาน เปนปจจัยแกจตุตถฌาน ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๒. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนรูปาวจรธรรม แลวใหทาน ฯลฯ ศีล
ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังฌานที่เปนรูปาวจรธรรม ยังวิปสสนา ยังมรรค
ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา แลวใหทาน
ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ.
ศรัทธาที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่ไมใช
รูปาวจรธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย
แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชรูปาวจรธรรม ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ
อุโบสถกรรมแลว ยังฌานที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ ยังวิปสสนา ฯลฯ ยัง
มรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
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บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา แลวใหทาน
ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ.
ศรัทธาที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกปญญาที่ไมใช
รูปาวจรธรรม ฯลฯ แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย, แกทุกข
ทางกาย, แกมรรค, แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชรูปาวจรธรรมแลว ยังฌานที่เปน
รูปาวจรธรรม ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แลว
ยังฌานที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
ศรัทธาที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ แกปญญา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงทิพยจักษุ ฯลฯ
แหงทิพโสตธาตุ ฯลฯ แหงอิทธิวิธญาณ ฯลฯ แหงเจโตปริยญาณ ฯลฯ แหง
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ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ แหงยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ บริกรรมแหง
อนาคตังสญาณ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๗๗๓] ๑. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๒. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
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ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ.

๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ.

๑๓. กัมมปจจัย
[๗๗๔] ๑. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวย
อานาจของกัมมปจจัย.
๓. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม และ
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 882

มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกขันธท้งั หลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม ซึง่ เปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.

๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๗๗๕] ๑. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรปู าวจรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. ธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.

๒๑. อัตถิปจจัย
[๗๗๖] ๑. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๒. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
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๓. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม และ
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ เหมือนกับ
ปฏิจจวาระ.
๔. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ ฯลฯ
๕. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
๖. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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ขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๗. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรมที่เกิดกอน และกพฬีการาหาร เปน
ปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรมที่เกิดกอน และรูปชีวิตนิ ทรีย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.

๒๒. นัตถิปจจัย ฯลฯ ๒๔. วิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอานาจของวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
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การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๗๗] ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๒ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ 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 ในอัตถิ
ปจจัย มี ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๗๗๘] ๑. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
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สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม และ
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอานาจของปุเรชาตปจจัย.
๖. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม.
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
๗. รูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม.
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มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, ปุเรชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๗๗๙] ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๖
วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๖ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๗๘๐] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
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ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๗๘๑] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร ในอวิคตปจจัย มี
๗ วาระ.
รูปาวจรทุกะ จบ
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๙๕. อรูปาวจรทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๘๒] ๑. อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม.
๓. อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ.
ฯลฯ มหาภูตรูป ๑.
๕. ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๗๘๓] 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 มี ๒ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี
๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๘๔] ๑. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 892

คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ฯลฯ เพราะนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.

๓. นอธิปติปจจัย
[๗๘๕] ๑. อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
อรูปาวจรธรรม ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม ซึง่ เปนวิบาก
ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจร
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
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๔. นอนันตรปจจัย ฯลฯ ๗. นอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ เพราะนอนันตรปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ เพราะนอุปนิสสยปจจัย

๘. นปุเรชาตปจจัย
[๗๘๖] ๑. อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึน้
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม.
๓. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
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๙. นปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ เพราะนปจฉาชาตปจจัย.

๑๐. นอาเสวนปจจัย
[๗๘๗] ๑. อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึน้
เพราะนอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก
ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะนอาเสวนปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม๓. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอาเสวนปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.

การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๗๘๘] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ 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 ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สหชาตะวาระก็ดี พึงกระทํา.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๘๙] ๑. อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ตลอดถึง
อัชฌัตติกมหาภูตรูป.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๕. อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๖. อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๗. อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรม
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม และหทยวัตถุ
ฯลฯ ขันธ ๒.
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๘. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
๙. อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม และหทยวัตถุ
ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๙๐] 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 มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๔ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๗๙๑] ๑. ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.

๒. นอารัมมณปจจัย
ฯลฯ เพราะนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.

๓. นอธิปติปจจัย
[๗๙๒] ๑. อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
อรูปาวจรธรรม ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม ซึง่ เปนวิบาก
ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๒. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมมทีไ่ มใช
อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ,
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๗๙๓] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทํา.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๙๔] ๑. อรูปาวจรธรรม เจือกับอรูปาวจรธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เจือกับธรรมที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๗๙๕] ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.

ปจจนียนัย
การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๗๙๖] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๗๙๗] ๑. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๒. อารัมมณปจจัย
[๗๙๘] ๑. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปวจรธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย, อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๒. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลพิจารณาอากาสานัญจายตนะ, วิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ
อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอรูปาวจรธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอรูปาวจรธรรม
ดวยเจโตปริยญาณ.
ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ, แก
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณา
ซึ่งกุศลกรรมนั้น ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น
ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
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พิจารณากุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจาก
ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค, พิจารณามรรค, พิจารณาผล,
พิจารณานิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล,
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว, กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลส
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
พิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
ดวยเจโตปริยญาณ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.

๓. อธิปติปจจัย
[๗๙๙] ๑. อรูปาวจรธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย

เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม
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มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๒. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลกระทําอากาสานัญจายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
พิจารณา ฯลฯ กระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลว พิจารณา.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่ไม
ใชอรูปาวจรธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว กระทํา
กุศลกรรมนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศสกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
พิจารณากุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจาก
ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว พิจารณา ฯลฯ พิจารณาผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทํา
จักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ
ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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๔. อนันตรปจจัย
[๘๐๐] ๑. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม ทีเ่ กิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม.
ภวังคที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม.
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแก
ผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู, อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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๔. ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน
อรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกอากาสานัญจายตนะ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงอากิญจัญญายตนะ
ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ.
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ.
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๘๐๑] ๑. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, วิญญาณัญจายตนะ เปนปจจัยแกอากิญจัญญายตนะ, อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ดวยอํานาจของอุปนิสสย
ปจจัย.
๒. รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอรูปาวจรธรรม แลวใหทาน ฯลฯ ศีล
ฯลฯ อุโบสถกรรม ยังฌานที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ยังวิปสสนา ยังมรรค
ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ที่เปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา แลวให
ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
ศรัทธาที่เปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่
ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุข
ทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่ไมใชอรูปาวจรธรรมแลว ใหทาน ศีล
ฯลฯ อุโบสถกรรม ยังฌานที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ยังวิปสสนา ยังมรรค
ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ
ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ
แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธาที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม แกความปรารถนา แกสขุ ทางกาย แกทุกขทางกาย
แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกอากาสานัญจายตนะ
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๘๐๒] ๑. ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๒. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ๑๒. อาเสวนปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ.

๑๓. กัมมปจจัย
[๘๐๓] ๑. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ ฯลฯ
๒. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เจตนาที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ฯลฯ
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๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ ๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๘๐๔] ๑. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยเเกอรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของวิปากปจจัย
๒. ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.

๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๘๐๕] ๑. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
๒. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
๓. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
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หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.

๒๑. อัตถิปจจัย
[๘๐๖] ๑. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ ฯลฯ
๒. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
๓. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม และ
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ ฯลฯ
๔. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ ฯลฯ
๕. ธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 914

หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม ดวย
อานาจของอัตถิปจจัย.
๖. อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
๗. อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม ที่เกิดภายหลัง และกพฬีการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม ที่เกิดภายหลัง และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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๒๒. นัตถิปจจัย ฯลฯ ๒๔. วิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอานาจของนัตถิปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๘๐๗] ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี
๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๒
วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ใน
อินทริยปจจัย 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 ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๘๐๘] ๑. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
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เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
๒. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจองอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๓. อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม และ
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
๔. ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๖. อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม.
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
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๗. อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม.
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๘๐๙] ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕
วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย
มี ๔ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๘๑๐] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ.... ใน
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ
ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
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ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๘๑๑] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร ฯลฯ ในอวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
อรูปาวจรทุกะ จบ
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๙๖. ปริยาปนนทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๘๐๒] ๑. ปริยาปนนธรรม อาศัยปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริยาปนนธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทําทุกะแมนี้ เหมือนโลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ ฉะนั้น ไมมี
แตกตางกัน.
ปริยาปนนทุกะ จบ
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๙๗. นิยยานิกทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๘๑๓] ๑. นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนิยยานิกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
๒. อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม.
๓. นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนิยยานิกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
๔. อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทยวัตถุ.
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มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๕. อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๘๑๔] 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 มี ๒ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๘๑๕] ๑. อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒.
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ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.

๒. นอารัมมณปจจัย
ฯลฯ เพราะนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.

๓. นอธิปติปจจัย
[๘๑๖] ๑. นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม.
๒. อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
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๔. นอนันตรปจจัย ฯลฯ ๖. นอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เพราะนอนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะนสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะนอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ

๗. ปุเรชาตปจจัย
[๘๑๗] ๑. นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนิยยานิกธรรม ฯลฯ
๒. อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม.
๓. อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม.
ในปฎิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
๔. อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และ
อนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๘๑๘] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ 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 ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สหชาตวาระก็ดี พึงกระทํา.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๘๐๙] ๑. นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ.
๒. อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๓. นิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๔. นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม อาศัย
อนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม อาศัยหทยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๕. นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนิยยานิกธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ
ขันธ๒.
๖. อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และ
อนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
๗. นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม อาศัย
นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนนิยยานิกธรรม เเละหทยวัตถุ
ฯลฯ ขันธ ๒.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๘๒๐] 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 มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๔ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ใน
วิปากปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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ปจจนียนัย
๑. เหตุปจ จัย
[๘๒๑] ๑. อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว ฯลฯ
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ.

๒. นอารัมมณปจจัย
[๘๒๒] ๑. อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึน้
เพราะนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.

๓. นอธิปติปจจัย
[๘๒๓] ๑. นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม.
๒. อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ ตลอดถึง
อสัญญสัตว.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยานิกธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๓. นิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม อาศัยหทยวัตถุ.
๔. นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
นิยยานิกธรรมและหทยวัตถุ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๘๒๔] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ 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 ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๘๒๕] ๑. นิยยานิกธรรม เจือกับนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนนิยยานิกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
๒. อนิยยานิกธรรม เจือกับอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๘๒๖] ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ใน
ปจจัยทั้งปวง มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี
๒ วาระ.

ปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๘๒๗] ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ.

การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๘๒๘] ๑. นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
เหตุทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เหตุทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๔. อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๒. อารัมมณปจจัย
[๘๒๙] ๑. นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนนิยยานิกธรรม ดวย
เจโตปริยญาณ.
ขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แก
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย.
๒. อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือบุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณา
ซึ่งกุศลกรรมนั้น ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น
ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาผล พิจารณานิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกผล, แกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสทีข่ มแลว ฯลฯ
รูกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
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บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอนิยยานิกธรรม
ดวยเจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ, อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ.
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, แก
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ, แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๓. อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.

๓. อธิปติปจจัย
[๘๓๐] ๑. นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
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อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๒. นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว พิจารณา.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว กระทํา
กุศลกรรมนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา ยอมยินดี ยอม
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เพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ
ฯลฯ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจาnฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา
กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกผล ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทํา
จักษุเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ
ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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๔. อนันตรปจจัย
[๘๓๑] ๑. นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ มรรค เปนปจจัยแกผล ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม ทีเ่ กิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, ผล เปนปจจัยแกผล,
อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ, เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออก
จากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๓. อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค, โวทาน เปนปจจัยแกมรรค
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ.
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ.
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ.
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๙. อุปนิสสยปจจัย
[๘๓๒] ๑. นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ ตติยมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
พระอริยะทั้งหลาย เขาไปอาศัยมรรคแลว ยังสมาบัติที่ยังไมเกิด ให
เกิดขึ้น, เขาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลว, พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลาย โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ
มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา, แกธัมมปฏิสัมภิทา, แกนิรุตติปฏิสัมภิทา, แกปฏิภาณปฏิสัมภิทา, แกฐานาฐานโกสัลละ ของพระอริยะ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
มรรค เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓. อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอนิยยานิกธรรม แลวใหทาน ฯลฯ
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ยังฌาน ยังวิปสสนา ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ
ความปรารถนา อุตุ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธาที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา ฯลฯ แกสุขทางกาย แกทุกข
ทางกาย แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๘๓๓] ๑. อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ.
พึงกระทําเหมือนอรูปทุกะ.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ.

๑๓. กัมมปจจัย
[๘๓๔] ๑. นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกผล ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เจตนาที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.

๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๑ วาระ.
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๔ วาระ.
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ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
พึงกระทําเหมือนอรูปทุกะ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ.
พึงกระทําเหมือนอรูปทุกะ.
หลักจําแนกวาระ มีบทตางกันนั้น.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๘๓๕] ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี 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 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 ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๘๓๖] ๑. นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย.
๓. นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม และ
อนิยยานิกธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
๔. อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหาร
ปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๖. นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแก
นิยยานิกธรรม.
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 942

๗. นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแก
อนิยยานิกธรรม.
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ
อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๘๓๗] ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕
วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ใน
นสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในโนอัตถิปจจัย
มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจ จัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
โนอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๘๓๘] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ.... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ
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ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

ปจจนียานุโลม
การนับจานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๘๓๙] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
นิยยานิกทุกะ จบ
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๙๘. นิยตทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจ จัย
[๘๔๐] ๑. นิยตธรรม อาศัยนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนิยตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒
๒. อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนนิยตธรรม พึงทํา
๕ วาระ
ปฏิจจวาระก็ดี สหชาตวาระก็ดี ปจจยวาระก็ดี นิสสยวาระก็ดี
สังสัฏฐวาระก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงทําเหมือนนิยยานิกทุกะ ไมมีแตกตางกัน
การจําแนกวาระตางกัน
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๘๔๑] ๑. นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย
มี ๔ วาระ เหมือนกับนิยยานิกทุกะ ไมมีแตกตางกัน.

๒. อารัมมณปจจัย
[๘๔๒] ๑. นิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค, พิจารณา
กิเลสที่ละแลว ที่เปนนิยตธรรม, กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนนิยตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนนิยตธรรม ดวย
เจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ, แกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
๒. อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณา
กุศลกรรมทัง้ หลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณา
ฌาน, ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทานเปนตนนั้น ราคะที่
เปนอนิยตธรรมยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส
ที่เปนอนิยตธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาผล, พิจารณานิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกอาวัชชนะ ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอนิยตธรรม กิเลส
ที่ขมแลว รูก ิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยตธรรมโดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตน
นั้น ราคะที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย.
๓. อนิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
รูปชีวติ ินทรียเปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม แกปตุฆาตกรรม แก
อรหันตฆาตกรรม แกรหุ ิรุปปาทกรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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ขันธทั้งหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึน้ แกบุคคลผูยึดถือวัตถุใด
วัตถุนั้นเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย.

๓. อธิปติปจจัย
[๘๔๓] ๑. นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๒. นิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว พิจารณา.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม และอนิยตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว กระทํา
กุศลกรรมนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ราคะที่เปนนิยตธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
พิจารณากุศลที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกผล ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ ราคะที่เปน
อนิยตธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
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อธิปติธรรมที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. อนิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.

๔. อนันตรปจจัย
[๘๔๔] ๑. นิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย
คือ มรรค เปนปจจัยแกผล ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
๒. อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู, อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน, ผล
เปนปจจัยแกผล, อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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๓. อนิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย
คือ โทมนัสที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกโทมนัสที่เปนนิยตธรรม.
มิจฉาทิฏฐิที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉาทิฏฐิที่เปนนิยตธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค, โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.

๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ.
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ.
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ.

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๘๔๕] ๑. นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
มาตุฆาตกรรม เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม แกปตุฆาตกรรม แก
อรหันตฆาตกรรม แกรหุ ิรุปปาทกรรม แกสังฆเภทกรรม แกมิจฉาทิฏฐิ
ที่เปนนิยตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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พึงกระทําจักรนัย.
ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค, ทุติยมรรค เปนปจจัยแก
ตติยมรรค, ตติยมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. นิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ปลงชีวติ มารดา ฯลฯ ทําลายสงฆแลว ยอมใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ
กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ เพื่อลบลางอกุศลกรรมนั้น.
พระอริยะทั้งหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว ยังสมาบัติที่ยังไมเกิดขึ้นให
เกิดขึ้น ยอมเขาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลว ฯ ล ฯ เปนปจจัยแกฐานาฐานโกสัลละ.
มรรค เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓. อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาที่ 952

บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนอนิยตธรรม ยอมใหทาน ฯลฯ ศีล
ฯลฯ อุโบสถกรรม ยังฌาน ฯลฯ ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความ
ปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ
ศรัทธาที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน
อนิยตธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทกุ ขทางกาย แกผล
สมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. อนิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนอนิยตธรรมแลว ปลงชีวิตมารดา ฯลฯ
ทําลายสงฆ.
บุคคลเขาไปอาศัยโทมนัสที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ เสนาสนะแลว
ปลงชีวิตมารดา ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ราคะที่เปนอนิยตธรรม โทมนัส ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก
มาตุฆาตกรรม ฯลฯ แกสงั ฆเภทกรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค ฯลฯ บริกรรม
แหงจตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๘๔๖] ๑. อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
๒. อนิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม แกปตุฆาตกรรม แก
อรหันตฆาตกรรม แกรหุ ิรุปปาทกรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ ๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ.
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๑๓. กัมมปจจัย
[๘๔๗] ๑. นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๒. นิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๓)
เจตนาที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ ฯลฯ
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๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๑ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
เหมือนกับอรูปทุกะ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ.
เหมือนกับอรูปาวจรทุกะ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๘๔๘] ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒
วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒
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วาระ ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๔ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๔ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๘๔๙] ๑. นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. นิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. นิยตธรรม เปนปจจัย แกนิยตธรรม และอนิยตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
๔. อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย
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ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
เปนปจจัย ดวยอานาจของอินทริยปจจัย.
๕. อนิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๖. นิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๗. นิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม.
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ, รวมกับ อาหาระ,
และรวมกับ อินทริยะ

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๘๕๐] ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย 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 ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๔
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วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๘๕๑] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๔ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๘๕๒] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร ในอวิคตปจจัย มี ๗
วาระ.
นิยตทุกะ จบ
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๙๙. สอุตตรทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๘๕๓] ๑. สอุตตรธรรม อาศัยสอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสอุตตรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.
เหมือนโลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
สอุตตรทุกะ จบ
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๑๐๐. สรณทุกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๘๕๔] ๑. สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสรณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
มี ๕ วาระ เหมือนกับอรูปาวจรทุกะ เหมือนกับอนุโลมปฏิจจวาระ.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๘๕๕] ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. เหตุปจจัย
[๘๕๖] ๑. สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุ
ปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
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๒. อรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรณธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๘๕๗] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสย-ภ
ปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑
วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี
๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สหชาตวาระก็ดี พึงกระทํา.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๘๕๘] ๑. สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสรณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.
แมปจจยวาระแหงอรูปาวจรทุกะ ฉันใด พึงกระทําฉันนั้น.

การนับจานวนวาระในอนุโลม
[๘๕๙] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.

ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๘๖๐] ๑. สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุ
ปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
๒. อรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุ
ปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรณธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ อาศัยกายายตนะ.
ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ.
๓. สรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุ
ปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
หทยวัตถุ.
๔. สรณธรรม อาศัยสรณธรรม และอรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๘๖๑] ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย 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 ใน
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
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๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี นิสสยวาระก็ดี สังสัฏฐวาระก็ดี
พึงกระทํา.
ในปจจัยทั้งปวงพึงทํา ๒ วาระ.

การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๘๖๒] ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ในปจจัยทั้งปวง มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ.

ปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๘๖๓] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ.
การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี พึงกระทํา.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๘๖๔] ๑. สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย เหมือนกับอรูปทุกะ มี ๔ วาระ.

๒. อารัมมณปจจัย
[๘๖๕] ๑. สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะ เพราะปรารภ
ราคะนั้น ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ
โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งทิฏฐิ เพราะปรารภทิฏฐินั้น
วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ เพราะปรารภโทมนัส โทมนัส ยอมเกิดขึ้น
ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ยอมเกิดขึ้น.
๒. สรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่ขม
แลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ
ทั้งหลายที่เปนสรณธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
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บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนสรณธรรมดวย
เจโตปริยญาณ.
ขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ, แก
ปุพเพนิวสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ, แก
อาวัชชนะ ดวยอานาจของอารัมมณปจจัย.
๓. อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
คือบุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณา
กุศลกรรมนัน้ .
พิจารณาซึ่งกุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ฯลฯ ผล พิจารณา
นิพพาน.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล,
แกอาวัชชนะ, ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนอรณธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๔. อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
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คือบุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ
ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ
พิจารณากุศลกรรมที่กระทําไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง จักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธ
ทั้งหลายที่เปนอรณธรรม เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส
ยอมเกิดขึ้น.

๓. อธิปติปจจัย
[๘๖๖] ๑. สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําราคะนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ฯลฯ ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๒. สรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๓. สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม และอรณธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว กระทํา
กุศลกรรมนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา ฯลฯ กุศลกรรมที่เคย
สั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
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พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว พิจารณา ฯลฯ ผล ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลวพิจารณา.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล,
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๕. อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว กระทํา
กุศลกรรมนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ยอมเกิดขึ้น
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออก
จากฌาน ฯลฯ
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอรณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําจักษุ
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
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๔. อนันตรปจจัย
[๘๖๗] ๑. สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสรณธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. สรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
๓. อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรณธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอรณธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู, แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
๔. อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย
คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
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๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ

๙. อุปนิสสยปจจัย
[๘๖๘] ๑. สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ฆาสัตว ฯลฯ
ทําลายสงฆ.
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะ ฯลฯ แกความ
ปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. สรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
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บุคคลเขาไปอาศัยราคะ แลวใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม
ยังฌาน ฯลฯ ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น.
บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ
ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา
แกสุขทางกาย, แกทุกขทางกาย, แกมรรค, แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
๓. อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ
โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญ
 ญา แก
สุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวใหทาน ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลาย
สงฆ.
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความ
ปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.

๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๘๖๙] ๑. อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
พิจารณาจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแก จักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแก จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ.
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หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอรณธรรม ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๒. อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ เพราะ
ปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะ ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรม ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.

๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ ๑๒. อาเสวนปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ

๑๓. กัมมปจจัย
[๘๗๐] ๑. สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
พึงกระทํามูล (วาระที่ ๒)
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ดวยอานาจของกัมมปจจัย.
พึงกระทามูล (วาระที่ ๓)
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๔. อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ฯลฯ

๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ ๒๐. วิปปยุตตปจจัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย
เปนปจจัย

ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๑ วาระ.
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ.
ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๔ วาระ.
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ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๔ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
เหมือนกับอรูปทุกะ.

๒๑. อัตถิปจจัย
[๘๗๑] ๑. สรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย ฯลฯ
๒. สรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ
๓. สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม และอรณธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
๔. อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอานาจ
ของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ
๕. อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปุเรชาตะ
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ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ
เพราะปรารภจักษุเปนตน ราคะ ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย.
๖. สรณธรรม และอรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
๗. สรณธรรม และอรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรมทีเ่ กิดภายหลัง และกพฬีการาหาร เปน
ปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรมทีเ่ กิดภายหลัง และรูปชีวิตนิ ทรีย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๘๗๒] ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี 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 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 ใน
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.

ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๘๗๓] ๑. สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
๒. สรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๓. สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม และอรณธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
๔. อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๖. สรณธรรม และอรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
๗. สรณธรรม และอรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม.
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ

การนับจานวนวาระในปจจนียะ
[๘๗๔] ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓
วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
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นนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๖ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในโนอัตถิปจ จัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

อนุโลมปจจนียนัย
การนับจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๘๗๕] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
ในนอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ ในนสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี
๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.

ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๘๗๖] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ พึงกระทําอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
สรณทุกะ จบ
อนุโลมทุกปฏฐาน จบ

