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                                พระอภิธรรมปฎก  
                                      เลมท่ี  ๗๑ 

                               ปฏฐาน   ภาคที่  ๑ 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้  
                             มาติกานิกเขป๒วาระ 
[๑]    ปจจัย  ๒๔ 
           ๑.  เหตุปจจัย 
           ๒.  อารัมมณปจจยั 
           ๓.  อธิปติปจจัย 
           ๔.  อนันตรปจจัย 
           ๕.  สมนันตรปจจัย 
           ๖.  สหชาตปจจัย 
           ๗.  อญัญมัญญปจจัย 
           ๘.  นสิสยปจจัย  
           ๙.  อปุนิสสยปจจัย 
๑.  บาลีเลมท่ี ๔๐.    ๒.  เรียกวาปจจยอุทเทสก็ได.  
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           ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย   
           ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           ๑๓.  กัมมปจจัย 
           ๑๔.  วิปากปจจัย 
           ๑๕.  อาหารปจจัย 
           ๑๖.   อินทริยปจจัย 
           ๑๗.  ฌานปจจัย 
           ๑๘.  มัคคปจจัย 
           ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
           ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           ๒๒.  นัตถิปจจัย 
           ๒๓.  วิคตปจจัย 
           ๒๔.  อวิคตปจจัย.     
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                                           ปรมัตถทีปนี   

                              อรรถกถาปญจปกรณ  
                               อรรถกถาถามหาปฏฐานปกรณ๑ 

                                             อารัมภกถา 
                   พระสัมมาสมัพุทธเจา   ผูทรงเปนเทพยิ่งกวาเทพ 
              แหงเทพท้ังหลาย             เปนผูอันเทพยดาและทานพ 
              (อสูร)  ถวายการบูชาแลว   ทรงมีพระสังวรอันหมดจด 
              ทรงมีพระวิริยภาพใหญ    เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
              ผูทรงแสดงหาพระสัมมาสมัโพธิญาณ       เปนองค 
              ที่   ๗๒     ทรงระงับดับนามและรูปไดสนิท   ครั้นทรง 
              แสดงยมกปกรณจบลงแลว   จงทรงแสดงปกรณที่  ๗ 
              อันเปนลําดับของยมกปกรณนั้น     ทั้งโดยอรรถและ 
              โดยธรรม  โดยช่ือวา   "ปฏฐาน"    อันเปนพระเทศนา 
              ที่ประดับดวยนัยอันลึกซึ้งย่ิง. 
                   บัดน้ีถึงลําดับการพรรณนาปฏฐานปกรณนั้นแลว 
              ฉะน้ันขาพเจา (พระพุทธโฆษาจารย)  จกัพรรณนา 
๑.    อรรถกถา  เรียกมหาปฏฐานปกรณ.   ๒.  พระพุทธเจาพระองคนี้นบัเปนพระพุทธเจาพระองค 
ท่ี  ๗   นับแตพระวิปสสีพุทธเจาเปนตนมา   (พระวิปสสี   พระสิขี   พระเวสสภู   พระกกุสันโธ  
พระโกนาคมโน  พระกัสโป  พระโคตโม)   อรรถกถาใชคําวา  "อิสิสตฺตโม"  พระฤาษอีงคท่ี  ๗.  
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              ปฏฐานปกรณนั้น  ขอทานสาธุชนทั้งหลาย  จงต้ังใจ 
              สดับการพรรณนานั้นเถิด.   
 
                                  วรรณนาอุทเทส๑วาระ 
           ดําเนินความวา    ใน  อนุโลมปฏฐาน    พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง 
อาศัยติกะ   ๒๒   ติกะ    แสดงชื่อ  ติกปฏฐาน.  ทรงอาศัยทุกะ  ๑๐๐  ทุกะ 
แสดงชื่อ  ทกุปฏฐาน.     ตอจากนั้น    ทรงรวมติกะ  ๒๒  ติกะเขาในทุกะ 
๑๐๐  ทุกะ   แลวทรงแสดงชื่อ  ทุกติกปฏฐาน.    ตอจากนั้น   ทรงรวมทุกะ 
๑๐๐  ทุกะเขาในติกะ  ๒๒  ติกะ   แลวทรงแสดงชื่อ  ติกทุกปฏฐาน.   อน่ึง 
ทรงผนวกติกะเขาในติกะเทาน้ัน   แลวทรงแสดงชื่อ  ติกติกปฏฐาน.  ทรง 
ผนวกทุกะเขาในทุกะเทานั้น   แลวทรงแสดงชื่อ   ทุกทุกปฏฐาน.  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสอยางนี้วา                                                                
                   "ใน อนุโลมปฏฐาน  มีนยัอันลึกซึ้งย่ิง  ๖  นัย 
              คือ ติกปฏฐานอันประเสริฐ      ทุกปฏฐานอันสูงสุด 
              ทุกติกปฏฐาน   ติกทุกปฏฐาน  ติกติกปฏฐาน   และ 
              ทุกทุกปฏฐาน"    ดังน้ี. 
           แมใน   ปจจนียปฏฐาน  ก็ทรงแสดงปฏฐานดวยนัย  ๖ นัย   แมใน 
ปจจนียะอยางนี้   คือ ทรงอาศัยติกะ  ๒๒  ติกะ   แสดงชื่อติกปฏฐาน  ทรง 
อาศัยทุกะ ๑๐๐  ทุกะ    แสดงชื่อทุกปฏฐาน    ทรงผนวกติกะ  ๒๒  เขาใน 
ทุกะ ๑๐๐ ทกุะ    แลวทรงแสดงชื่อทุกติกปฏฐาน    ทรงผนวกทุกะ ๑๐๐ 
ทุกะเขาในติกะ  ๒๒  ติกะ     แลวทรงแสดงชื่อติกทุกปฏฐาน    ทรงผนวก 
๑.  อธิบายมาติกา.  
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ติกะเขาในติกะเทาน้ัน    แลวทรงแสดงชื่อติกติกปฏฐาน    ทรงผนวกทุกะ  
เขาในทุกะเทาน้ัน      แลวทรงแสดงชื่อทุกทุกปฏฐาน.       เพราะเหตุนั้น  
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา 
                   " ในปจจนียปฏฐาน  มีนยัอันลึกซึ้งย่ิง  ๖  นัย  
              คือ  ติกปฏฐานอันประเสริฐ  ทุกปฏฐานอันสูงสุด 
              ทุกติกปฏฐาน   ติกทุกปฏฐาน  ติกติกปฏฐาน  และ 
              ทุกทุกปฏฐาน "    ดังน้ี. 
           แมใน  อนุโลมปจจนียปฏฐาน   ตอจากนั้นไป   ก็ทรงแสดงนัย  ๖ 
นัย   โดยอุบายน้ีเหมือนกัน.    เพราะเหตุนั้น      พระผูมีพระภาคเจา    จึง 
ตรัสวา                                                                 
                   " ในอนุโลมปจจนียปฏฐาน  มีนัยอันลึกซึ้งย่ิง ๖ 
              นัย  คือ ติกปฏฐานอันประเสริฐ   ทุกปฏฐานอันสูงสุด 
              ทุกติกปฏฐาน   ติกทุกปฏฐาน   ติกติกปฏฐาน   และ 
              ทุกทุกปฏฐาน"    ดังน้ี. 
           ตอจากน้ัน    ใน  ปจจนียานุโลมปฏฐาน   ก็ทรงแสดงนัย  ๖ เหลาน้ี 
เหมือนกัน.   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   " ใน  ปจจนยีานุโลมปฏฐาน  มีนัยอันลึกซึ้ง  ๖ 
              นัย  คือ ติกปฏฐานอันประเสริฐ  ทุกปฏฐานอันสูงสุด 
              ทุกติกปฏฐาน   ติกทุกปฏฐาน   ติกติกปฏฐาน   และ 
              ทุกทุกปฏฐาน "    ดังน้ี. 
           จริงอยู    พระผูมพีระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา     ปฏฐาน  คือ  ใน 
อนุโลมนัยมปีฏฐาน ๖   ในปจจนียนัยมีปฏฐาน ๖   ในอนุโลมปจจนียนัย  
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มีปฏฐาน ๖    ในปจจนียานุโลมนัยมีปฏฐาน ๖    ดงักลาวมาแลว    ชื่อวา  
ปฏฐานมหาปกรณ   อันเปนที่ประชุมแหงสมันตปฏฐาน  ๒๔.   ในปฏฐาน 
นั้น  พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา   ปกรณเปนที่รวมแหงสมันตปฏฐาน  ๒๔ 
นี้     ชื่อวาปฏฐานมหาปกรณ    ดวยอํานาจแหงการเปนที่รวมแหงสมันต- 
ปฏฐาน ๒๔ เหลาใด  ดังนี้    ผูศึกษาพึงทราบอรรถแหงชื่อ   แหงปฏฐาน  
เหลาน้ัน  และแหงปกรณนี้อยางนี้กอน. 
           ถามวา       ชื่อวาปฏฐาน  เพราะอรรถวา   กระไร  ? 
           ตอบวา       เพราะอรรถวา    เปนปจจัยมีประการตาง ๆ.     จริงอยู 
ป  อักษร  ยอมแสดงอรรถวา  มีประการตาง ๆ. 
           าน    ศัพท   ยอมแสดงอรรถวา   เปนปจจัย. 
           จริงอยู   ปจจัยทานเรียกวา  ฐานะ    ในคําท้ังหลายมีอาทิวา    ความ 
เปนผูฉลาดในฐานะและมิใชฐานะ   บรรดาปฏฐาน  ๒  เหลาน้ัน   แตละขอ 
ชื่อวา ปฏฐาน        เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวดวยอํานาจแหง 
ปจจัยมีประการตาง ๆ   ดวยประการฉะน้ี.    ก็ปกรณนั้นทั้งหมด   ผูศึกษา 
พึงทราบวา  ปฏฐาน  เพราะเปนที่รวมแหงปฏฐานเหลาน้ัน. 
           อีกนัยหนึ่ง   ถามวา  ชื่อวา  ปฏฐาน   เพราะอรรถวา   อะไร   ? 
           ตอบวา     เพราะอรรถวา   จําแนก.    จริงอยู     ปฏฐานปรากฏโดย 
อรรถวา   จําแนกในท่ีมาวา  การบัญญัติ   การแตงต้ัง   การเปดเผย   การ 
จําแนก  การทําใหกระจาง.   บรรดาปฏฐาน  ๒๔  เหลาน้ี    แตละอยางชื่อวา 
ปฏฐาน      เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกธรรมท้ังหลาย      มีกุศล 
เปนตน     ดวยอํานาจแหงปจจัย    มีเหตุปจจัยเปนตน     ดวยประการฉะน้ี.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 7 

ปกรณนี้ทั้งหมดผูศึกษาพึงทราบวา  ชื่อวา  ปฏฐาน  เพราะเปนที่ประชุม  
แหงปฏฐานเหลาน้ี.                                                              
           อีกนัยหนึ่ง    ถามวา    ชื่อวา    ปฏฐาน   เพราะอรรถวา    อะไร   ? 
           ตอบวา    เพราะอรรถวา   ต้ังอยูทั่วไป  (แผไป).   อธิบายวา  ดวย 
อรรถวา   ดําเนินไป.    จรงิอยู    ในอาคตสถานวา  โคฏา   ปฏ ิตคาโว 
โคดําเนินไปจากที่อยูของโค  ดังน้ี    ศพัทวา  ปฏ ิตคาโว   โคดําเนินไป 
พระอาจารยกลาวโดยปฏฐานใด   ปฏฐานนั้นโดยอรรถ  ไดแกการดําเนิน 
ไป.   บรรดาปฏฐาน ๒๔ เหลาน้ี    และขอชื่อวา  ปฏฐาน  เพราะมีการ 
ดําเนินอันเปนไปดวยอํานาจความเก่ียวของกัน       เพราะไดนัยอันมีความ 
พิสดารในธรรมท้ังหลาย   มีกุศลเปนตน  ซึ่งจําแนกออกเปนประเภทมีเหตุ 
ปจจัยเปนตน   แหงพระสัพพัญุตญาณ  อันมีการดําเนินไปไมขัดกัน   ใน 
ปกรณทั้งหลาย     มีธัมมสังคณีปกรณเปนตน      ซึง่มีนัยอันไมพิสดารนัก 
ดังพรรณนามาฉะน้ี.   กป็กรณนี้ทั้งหมดพึงทราบวา  ชื่อวา  ปฏฐาน  เพราะ 
เปนที่ประชุมแหงปฏฐานเหลาน้ี. 
           บรรดาปฏฐาน  ๖  เหลาน้ัน     ปฏฐานท่ีหน่ึง   ในอนุโลมปฏฐานกอน 
ชื่อวา  ติกปฏฐาน      เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงดวยอํานาจติก- 
มาติกา.  พึงทราบการแยกบทติกปฏฐานน้ัน  (วิเคราะห) ดังน้ี  ปฏฐานแหง- 
ติกะท้ังหลายมีอยูในปกรณนี้    เพราะเหตุนั้น    ปกรณนี้ชื่อวา  ติกปฏฐาน. 
อธิบายวา     ปจจัยมีประการตาง ๆ แหงติกะท้ังหลาย     มีอยูแกเทศนานี้  
เหตุนั้น  เทศนานี้ชื่อวา   ติกปฏฐาน.  ในวิกัปที่สอง  ความวา  ปฏฐานแหง 
ติกะท้ังหลายนั้นแหละ    ชื่อวา ติกปฏฐาน    อธิบายวา   การจําแนกติกะ 
ทั้งหลาย    ดวยอํานาจแหงปจจัยมีเหตุเปนตน.    ในวิกัปที่สาม    ความวา  
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ปฏฐาน     คือติกะท้ังหลายท่ีไดความพิสดาร     เพราะจําแนกออกไปโดย   
ประเภทแหงเหตุปจจัยเปนตน     ชื่อวา ติกปฏฐาน   อธิบายวา   ภูมิเปนที่ 
ดําเนินไปโดยความเกี่ยวของกันแหงพระสัพพัญูญาณ.  แมในทุกปฏฐาน 
เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.    ผูศึกษาครั้นทราบปฏฐาน ๖  ในอนโุลมอยางน้ี 
แลว  พึงทราบแมในปจจนียะเปนตน   โดยอุบายน้ี.  ก็เพราะปฏฐานเหลาน้ี  
โดยครบถวน    คือในอนุโลม    ในปจจนียะ.    ในอนุโลมปจจนียะ   ใน 
ปจจนียานุโลม  มีนัยละ  ๖  จึงรวมเปน  ๒๔  ฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสเรียกวา   สมันตปฏฐาน ๒๔. 
           ปกรณเปนที่รวมแหงสมันตปฏฐาน  ๒๔  นั่น     ชื่อวา    ปฏฐาน- 
มหาปกรณ     ดวยอํานาจเปนที่ประชุมแหงสมันตปฏฐาน     กลาวคือ 
ติกติกปฏฐาน  ๒๔   เหลาน้ี   ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็ปฏฐานน้ีนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  ติกปฏฐาน  ฯลฯ 
ติกติกปฏฐาน    ทุกทุกปฏฐาน     เพราะพระองคทรงแสดงโดยอาศัยติกะ 
เปนตนเหลาใด     เพ่ือจะแสดงปจจัยที่เปนเหตุใหพระองคทรงจําแนกติกะ 
เปนตนเหลานั้น    โดยไมเกี่ยวของกับติกะเปนตนเหลาน้ัน    จึงตรัสวาระ 
ชื่อวามาติกานิกเขปวาระแหงปฏฐานนั้นกอนต้ังแตตน. 
 
                              อรรถกถาปจจัยวิภังควาระ 
           คําวา  ปจจัยวิภังควาระ     เปนชื่อแหงมาติกานิกเขปวาระนั่นเอง. 
ปจจัยวิภังควาระน้ันมี  ๒   คือ    โดยอุทเทสและนิทเทส.      วาระนี้คือ 
เหตุปจฺจโย  ฯเปฯ  อวิคตปจฺจโย    เปนอุทเทสแหงปจจัยวิภังควาระนั้น.  
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                                  ๑.  เหตุปจจัย 
           พึงทราบวินิจฉัยในปจจัยเหลานั้นตอไป   
           เหตุนั้นดวย   เปนปจจัยดวย   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   เหตุปจจัย. 
อธิบายวา   เปนปจจัยเพราะเปนเหตุ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เปน 
ปจจัยเพราะความเปนเหตุดังน้ี.   ในอารัมมณปจจัยเปนตน   กน็ัยนี้เหมือน 
กัน.   บรรดาปจจัยเหลาน้ัน  คําวา เหตุ  นี ้  เปนชื่อแหงการณะและมูลราก 
อันเปนสวนประกอบแหงถอยคํา.    จริงอยู   สวนประกอบแหงคําชาวโลก 
เรียกกันวา  เหตุ    ในคําท้ังหลายมีอาทิวา  ปฏิญญา  เปนเหตุ.     สวนใน 
ศาสนาคําสอน  การณะ  เรียกวา  เหตุ  ในคําท้ังหลายวา    ธรรมทั้งหลาย 
มีเหตุเปนแดนเกิดเปนตน.       มูลราก  เรียกวา  เหตุ     ในคําเปนตนวา 
กุศลเหตุ   มสีาม  อกุศลเหตุ  มีสาม   ในเหตุปจจัยนี้ประสงคเอาเหตุที่เปน 
มูลรากน้ัน. 
           ก็ในคําวา  ปจฺจโย  นี้    มีอรรถแหงคําดังน้ี    ผลยอมอาศัยเปนไป 
แตธรรมนี้    เพราะฉะนั้น  ธรรมน้ีชื่อวา  ปจจัย  อธิบายวา  เปนไปโดยไม 
ปฏิเสธธรรมน้ัน.   จริงอยู   ธรรมใดดํารงอยูหรือเกิดข้ึน   เพราะไมปฏิเสธ 
ซึ่งธรรมใด      ธรรมน้ันทานกลาววาเปนปจจัยแกธรรมนั้น.      แตโดย 
ลักษณะ     ธรรมที่ชวยอปุการะชื่อวาปจจัย.      จริงอยู    ธรรมใดชวย 
อุปการะแกการต้ังอยู   หรอืการเกิดข้ึนแหงธรรมใด  ธรรมน้ันทานเรียกวา 
เปนปจจัยแกธรรมนั้น.    คํามีอาทิวา  ปจจัย  เหตุ  การณะ  นิทาน  สัมภวะ 
ปภวะ  วาโดยใจความแลว   เปนอันเดียวกัน   ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน. 
           วาโดยสังเขป ที่ชื่อวาเหตุเพราะอรรถวา  เปนมูลราก   ชื่อวาปจจัย  
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เพราะอรรถวา  ชวยอุปการะ  เพราะฉะน้ัน  ธรรมที่ชวยอุปการะ   
เพราะอรรถวา  เปนมูลราก  จึงชื่อวาเหตุปจจัย. 
           จริงอยู    มีอธิบายแหงอาจารยทั้งหลายวา  เหตุ  นั้นก็ไดแกธรรมที ่
ทํากุศลเปนตน      ใหสําเร็จความเปนกุศลเปนตน      เหมือนเมล็ดขาวสาลี 
เปนตน   ใหสําเร็จเปนขาวสาลีเปนตน  และสีแหงแกวมณีเปนตน  ใหสําเร็จ 
เปนแสงแกวมณีเปนตนฉะนั้น.   อธิบายวา  ก็เมื่อเปนอยางนั้น   ความเปน 
เหตุปจจัยยอมไมสําเร็จในรูปที่มีเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน   เพราะวาเหตุนั้นไม 
ไดใหรูปเหลาน้ัน  สําเร็จความเปนกุศลเปนตน     แตชื่อวาไมเปนปจจัยหา 
ไดไม  ดังนี้. 
           จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   "เหตุเปนปจจัยแกธรรมที ่
สัมปยุตดวยเหตุและแกรูปที่มีเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน     ดวยอํานาจของเหตุ- 
ปจจัย."   อนึง่เวนจากเหตุนั้น   อเหตุกจิตสําเร็จเปนอัพยากตธรรมได. 
และแมสาเหตุกจิตก็สําเร็จความเปนกุศลเปนตนได   เน่ืองดวยโยนิโส- 
มนสิการเปนตน     เหตุที่สัมปยุตหาเกี่ยวของดวยไม.    ก็ถาบรรดาเหตุที่ 
สัมปยุตพึงเปนกุศลเปนตนได    ตามสภาพเอง     บรรดาธรรมท่ีสัมปยุต  
ดวยเหตุนั้น  ก็ตองเน่ืองเฉพาะดวยเหตุ  อโลภะ พึงเปนกุศลหรืออัพยากตะ 
ก็ได.     แตเพราะเปนไดโดยประการทั้งสอง   ฉะน้ัน   อโลภะพึงเปนกุศล 
หรืออัพยากตะในธรรมทั้งหลายตามท่ีประกอบ.     ดวยประการดังกลาวมา 
แลวน้ี  จําตองคนหาความเปนกุศลเปนตน    แมในเหตุทั้งหลายอีก  ก็เมือ่ 
ไมถือเอาอรรถ  คือมูลรากแหงเหตุเดียวกับการใหธรรมทั้งหลายสําเร็จ 
เปนกุศลเปนตน     ถือเอาดวยอํานาจการใหสัมปยตุธรรม   สําเร็จความ 
ต้ังมั่นดวยดียอมไมผิดอะไร.    จริงอยู   ธรรมทั้งหลายที่ไดเหตุปจจัยแลว  
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ยอมต้ังม่ันดวยดี  เหมือนตนไมที่มีรากงอกแลว.   สวนธรรมท่ีไมมีเหตุยอม   
ไมต้ังม่ันดวยดี   เหมือนสาหรายซึ่งเปนพืชท่ีเกิดในน้ําเปนตน.     ธรรมท่ี 
อุปการะโดยอรรถวา  เปนมูลราก   คือเปนธรรมท่ีมีอุปการะโดยใหสําเร็จ 
ความต้ังม่ันดวยดี   ผูศึกษาพึงทราบวาเปนเหตุปจจัย   ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                  ๒.  อารัมมณปจจัย 
           พึงทราบอธิบายในปจจัยอ่ืน  ๆ  ตอจากนั้น  
           ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนอารมณ  ชื่อวา  อารมัมณปจจัย. 
           อารัมมณปจจัยนั้นมี  ๖ อยาง ดวยอํานาจแหงรูปารมณเปนตน  ธรรม 
ใดธรรมหนึง่ท่ีไมเปนอารมณหามีไม      เพราะพระองคทรงเริ่มไววา  รูปา- 
ยตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ  เปนตน    แลวใหจบลงดวยคําวา 
ธรรมทั้งหลายเหลาใด ๆ   คือจิตและเจตสิก   ปรารภธรรมใด  ๆ   เกิด 
ขึ้น   ธรรมเหลาน้ัน ๆ   เปนปจจัยแกธรรมเหลาน้ัน ๆ   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย.     เหมือนอยางวาบุรุษทุรพลจับยึดไมเทา   หรอืวาเชือก 
แลว จึงลุกข้ึนยืนได  ฉันใด  ธรรมคือจิตและเจตสิก  ก็ฉันนั้น   ตองปรารภ 
อารมณมีรูปเปนตน  จึงเกิดข้ึนและต้ังอยูได  เพราะฉะนั้น   ธรรมท้ังหลาย 
ที่เปนอารมณของจิตและเจตสิกแมทั้งหมด    พึงทราบวา  เปนอารัมมณ 
ปจจัย.    
                                                                    
                                       ๓.  อธิปติปจจัย  
           ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยอรรถวา  เปนที่ใหญที่สุด  ชื่อวา  อธิปติปจจัย. 
           อธิปติปจจัยนั้นมี   ๒     อยาง   คือ  สหชาตาธิปติปจจัย       และ 
อารัมมณาธปิติปจจัย.  
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           ในสองอยางนั้น     ธรรม  ๔  อยางคือ  ฉันทะ   ริริยะ  จิตตะ   และ  
วิมังสา  ผูศึกษาพึงทราบวาเปนสหชาตาธิปติปจจัย   เพราะพระบาลีวา 
ฉันทาธิปติ    เปนปจจัยดวยอํานาจของอธิปติปจจัย    แกธรรมที่สัมปยุต  
ดวยฉันทะ   และแกรูปท่ีไมฉันทะน้ันเปนสมุฏฐานดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย   ดังนีเ้ปนตน.     กแ็ลอธิปติปจจัยนั้น   ยอมไมเกิดคราวเดียวกัน. 
จริงอยู    ในเวลาใดจิตทําฉันทะใหเปนธุระ    คือใหเปนหัวหนา    เปนไป 
ในเวลาน้ัน    ฉันทะเปนอธิบดี  แตวิริยะ  จิตตะ   วิมังสา  นอกจากน้ี  หาเปน 
อธิบดีดวยไม.    แมในอธิบดีที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           สวนอรูปธรรมท้ังหลาย  (คือจิตและเจตสิก) ทําธรรมใดใหหนัก 
ยอมเปนรูป    ธรรมนั้นชือ่วาเปน  อารัมมณาธิปติปจจัย  แกอรูปธรรม 
(คือจิตและเจตสิก) เหลาน้ัน   เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
ธรรมเหลาใด  ๆ  คือจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย   ทําธรรมเหลาใด  ๆ 
ใหหนักยอมเกิดขึ้น   ธรรมเหลาน้ัน  ๆ  เปน  ปจจัยแกกรรมเหลาน้ัน ๆ 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
 
                 ๔.  อนันตรปจจัย  และ  ๕.  สมนันตรปจจัย 
          ธรรมที่ชวยอุปการโดยความไมมีระหวางค่ัน  ชื่อวา  อนนัตร- 
ปจจัย. 
          ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความไมมีระหวางค่ันดวยดี  ชือ่วา  สมนันตร- 
ปจจัย.  ปจจัยทั้งสองน้ีโดยมากอาจารยทั้งหลายอธิบายเสียเย่ินเยอ.  สวน 
สาระในปจจัยทั้งสองมีดังนี้    จริงอยู  การกําหนดจิตน้ีไดวา  มโนธาตุ  มี 
มีลําดับจักขุวิญญาณ     มโนวิญญาณธาตุ     มีในลําดับแหงมโนธาตุ  ดังนี้  
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เปนตน.        การกําหนดน้ันยอมสําเร็จไดดวยอํานาจจิตท่ีเกิดกอนเทาน้ัน   
หามีโดยประการอ่ืนไม  เพราะฉะนั้น     ธรรมที่สามารถใหจิตตุปบาทอัน 
เหมาะสมแกตนเกิดขึ้นในลําดับของตน ๆ  ชื่อวา  อนันตรปจจัย.  เพราะ 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาท่ีชื่อวาอนันตรปจจัย  ไดแก  จักขุ- 
วิญญาณธาตุ   และธรรมท่ีสัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น   เปนปจจัยแก 
มโนธาตุ  และธรรมท่ีสัมปยุตดวยมโนธาตุนั้นดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
ดังน้ีเปนตน.          ธรรมใดเปนอนันตรปจจัย    ธรรมน้ันแหละเปนสมนันตร- 
ปจจัยดวย.    จริงอยู   ปจจัยสองอยางนี้   ตางกันแตเพียงพยัญชนะเทานั้น 
เหมือนอุปจยะกับสันตติ    และเหมือนสองคําวา    อธิวจนะ    (คําเรียกชื่อ) 
กับนิรุตติ   (ภาษาคําพูด)  ฉะนั้น.      แตเมื่อวาโดยเนื้อความแลวไมมีขอ 
แตกตางกันเลย. 
           แมความเห็นอันใดของอาจารยทั้งหลายท่ีวา   ชื่อวา   อนันตรปจจัย 
เพราะความไมมีระหวางค่ันแหงกาลที่ยาวนาน       ชื่อวา   สมนันตรปจจัย 
เพราะความไมมีระหวางค่ันแหงกาล (ธรรมดา)  มตินั้นก็ยอมผิดจากพระ- 
บาลีเปนตนวา    เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล    เปนปจจัยดวยอํานาจของ 
สมนันตรปจจัย     แกผลสมาบัติของบุคคลผูออกจากนิโรธ.     แมคําใดท่ี 
อาจารยทั้งหลายกลาวไวในปจจัยทั้งสองเหลาน้ันวา    ความสามารถในอัน 
ยังธรรมทั้งหลายใหเกิดข้ึนยังไมเสื่อมไป  แตธรรมท้ังหลายยังไมเกิดข้ึนใน 
ลําดับดวยดี   เพราะถูกกําลังภาวนาหามไว   แมคําน้ันก็ใหสําเร็จความไมมี 
แหงความไมมีระหวางค่ันแหงกาลน่ันเอง.      จริงอยู     ขาพเจาขอกลาวไว 
เพียงเทาน้ีวา   ความไมมีระหวางค่ันแหงกาลในปจจัยทั้งสองน้ัน    ยอมไมมี 
เพราะกําลังแหงภาวนา  ฉะนั้น  ความเปนสมนันตรปจจัยจึงไมถูก  จริงอยู  
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ธรรมเหลาน้ันจะเปนสมนันตรปจจัย        เพราะความไมมีระหวางค่ันแหง  
กาลเวลา    เพราะฉะนั้น     ผูศึกษาอยูยึดมั่นนัก      พึงเชื่อความตางกัน 
ในปจจัยทั้งสองน้ัน    โดยพยัญชนะเทาน้ัน    อยาเชื่อถือโดยเนื้อความเลย.  
คืออยางไร ?      คืออยางน้ี     ความมีระหวางค่ันแหงธรรมเหลาน้ันไมมี 
เพราะเหตุนั้น  ธรรมเหลาน้ันชื่อวา  อนันตระ  (ไมมีระหวางค่ัน).  ความ 
ไมมีระหวางค่ันดวยดี   เพราะไมมีการดํารงอยูแหงธรรมเหลาน้ัน  เพราะ- 
ฉะน้ัน    ธรรมเหลาน้ันจึงชื่อวา สมนันตระ  ไมมรีะหวางค่ันดวยดี  เพราะ 
ไมมีการดํารงอยู.  
 
                                  ๖.  สหชาตปจจัย 
           ธรรมที่เกิดขึ้นชวยเปนอุปการะ  ดวยอํานาจของการยังธรรมอื่น 
ใหเกิดพรอมกัน    เหมือนดวงประทีปเปนอุปการะแกแสงสวาง  ชื่อวา 
สหชาตปจจัย. 
           สหชาตปจจัยนั้นมี  ๖  อยาง  ดวยอํานาจแหงอรูปขันธเปนตน.  สม 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  อรูปขันธ  ๔  เปนปจจัยซึ่งกันและกัน 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     มหาภูตรูป  ๔  เปนปจจัยซึ่งกันและกันดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย.       ในปฏิสนธิขณะนามและรูปเปนปจจัยซึ่งกัน 
และกันดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ฯ ล ฯ    ธรรมคือจิตและเจตสิก   เปน 
ปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   ฯ ล ฯ   มหาภูต- 
รูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูปดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ฯ ล ฯ  ในกาล 
บางคราวรูปธรรมเปนปจจัยแกอรูปธรรมดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   ใน  
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กาลบางคราวไมเปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.  คําน้ีทานกลาว    
หมายถึงเฉพาะหทัยวัตถุเทาน้ัน. 
 
                                 ๗.  อัญญมัญญปจจัย 
           ธรรมท่ีชวยอุปการะ       โดยความอุดหนุนกันและกันใหเกิดข้ึน 
และคํ้าจุนกันและกันไว    เหมือนไมคํ้าสามอันชวยคํ้ากันและกันเอาไว 
ชื่อวา  อัญญมัญญปจจัย.  
           อัญญมัญญปจจัยนั้นมี  ๓  อยาง  ดวยอํานาจแหงอรูปขันธ  เปนตน 
สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  อรูปขันธ  ๔  เปนปจจัยซึ่งกันและกัน 
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย      มหาภูตรูป     เปนปจจัยซึ่งกันและกัน 
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  ฯ ล ฯ     ในปฏสินธิขณะนามและรูปเปน 
ปจจัยซึ่งกันและกัน   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. 
 
                                      ๘.  นิสสยปจจัย 
           ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนที่อาศัย    เหมือนแผนดินและ 
แผนผาเปนตน   เปนที่รองรับและอิงอาศัยของตนไมและจิตรกรรม 
เปนตน   ชื่อวา   นิสสยปจจัย. 
           นิสสยปจจัย   นั้น        พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในสหชาตปจจัย  
อยางนี้วา       อรูปขันธ  ๔  เปนปจจัยซึ่งกันและกัน        ดวยอํานาจของ 
นิสสยปจจัย.       แตในนิสสยปจจัยนี้      ทานจําแนกไว  ๖ สวนอยางนี้วา 
จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ   และธรรมท่ีสัมปยุตดวยจักขุ-  
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วิญญาณธาตุนั้น    ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ฯลฯ  กายายตนะเปนปจจัย   
แกกายวิญญาณธาตุ     และธรรมท่ีสมัปยุตดวยกายวิญญาณธาตุนั้น      ดวย 
อํานาจของนิสสยปจจัย      มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป 
รูปนั้นเปนปจจัยแกมโนธาตุ    มโนวิญญาณธาตุ    และธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
มโนธาตุ  และมโนวิญญาณธาตุนั้น   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
 
                                    ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           สวนในบทวา  อุปนิสฺสยปจฺจโย  นี ้  มีคําอธิบายดังตอไปนี้ 
           ที่ชื่อวานิสสยะ  เพราะอรรถวา  อันผลของตนเขาไปอิงอาศัย   คือไม 
ปฏิเสธผลของตน   เพราะผลมีการอาศัยเหตุนั้นเปนไป.    ที่อาศัยที่มีกําลัง 
มากชื่อวา   อุปนิสสัย     เหมือนความทุกขใจอยางหนัก     ชื่อวา  อุปายาส 
ฉะน้ัน.   คํานี้เปนชื่อของเหตุที่มีกําลัง. 
           เพราะฉะนั้น   ผูศึกษาพึงทราบวา   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความ  
เปนเหตุมีกําลัง  ชื่อวา  อปุนิสสยปจจัย 
           อุปนิสสยปจจัยมี  ๓   อยาง  คือ  อารมัมณปูนิสสยะ   อนันตรูป- 
นิสสยะและปกตูปนิสสยะ.                                                
           บรรดาอุปนิสสัย  ๓  อยางนั้น    อารัมมณูปนิสสยะ  ทรงจําแนกไวไม 
ตางกันเลยกับอารัมมณาธิปติ      โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา     บุคคลใหทาน 
สมาทานศีล  รักษาอุโบสถ  ยอมพิจารณากรรมน้ันใหหนัก  ยอมพิจารณา 
กรรมท่ีเคยสรางสมมาใหหนัก    ออกจากฌานแลว   ยอมพิจารณาฌานให 
หนัก.     พระเสขะยอมพิจารณาโคตรภูใหหนัก    ยอมพิจารณาโวทานให 
หนัก  พระเสขะออกจากมรรคแลว   ยอมพิจารณามรรคใหหนัก.   บรรดา  
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กุศลธรรมมกีารใหทานเปนตนนั้น     ธรรมคือจิตและเจตสิกทําอารมณใด  
ใหหนักเกิดข้ึน      อารมณนั้นจัดวาเปนอารมณที่มีกําลังในบรรดาอารมณ  
ทั้งหลายสําหรับจิตและเจตสิกเหลาน้ัน   โดยการกําหนดท่ีแนนอน   ผูศึกษา 
พึงทราบความตางกันแหงอารัมมณาธิปติกับอารัมมณูปนิสสยะ  อยางนี้.  
           ชื่อวา   อารมัมณาธิปติ   เพราะอรรถวา   เพียงเปนธรรมที่จิตและ 
เจตสิกพึงทําใหหนัก   ชื่อวา   อารัมมณูปนิสสยะ  เพราะอรรถวา   เปน 
เหตุใหจิตและเจตสิกมีกําลัง. 
           แม  อนันตรูปนิสสยะ   ก็ทรงจําแนกไวไมตางกันกับอนันตรปจจัย 
โดยนัยเปนตนวา  กุศลขันธทั้งหลาย  ซึ่งเกิดข้ึนกอน ๆ  เปนปจจัยแกกุศล 
ขันธที่เกิดข้ึนหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย      แตในนิกเขปแหง 
มาติกามีการต้ังปจจัยทั้งสองน้ันแปลกกัน  เพราะ  อนันตรปจจัย    มาแลวโดย 
นัยเปนตนวา   จักขุวิญญาณธาตุ  และธรรมที่สัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุ 
นั้น  เปนปจจัยแกมโนธาตุและธรรมท่ีสหรคตดวยมโนธาตุนั้น    ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย   และ  อุปนิสสยปจจัย   มาแลวโดยนัยเปนตนวา  กุศล- 
ธรรมที่เกิดข้ึนกอน ๆ  เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเกดิหลัง ๆ  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย.    แมนิกเขปแหงมาติกาน้ัน     เมื่อวาโดยใจความ  (อรรถ) 
แลว  ก็เปนอันเดียวกัน.   แมเชนนั้น   ผูศึกษาก็พึงทราบวา ชื่อวา อนันตร- 
ปจจัย    เพราะสามารถใหจิตตุปบาทท่ีเหมาะสมเกิดข้ึนในลําดับของตน ๆ 
และชื่อวา  อนันตรรูปนิสสยปจจัย     เพราะจิตท่ีเกิดกอนมีกําลังในอันใหจิต 
ดวงหลังเกิดข้ึน.   เหมือนอยางวา  ในเหตุปจจัยเปนตน    แมเวนธรรมบาง 
อยางเสียจิตก็ยอมเกิดข้ึนได  ฉันใด   เวนจิตท่ีติดตอกันแหงตนเสีย   จิตจะ 
เกิดข้ึนไดยอมไมมี  ฉันนั้น    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  เปนปจจัยมีกําลัง.  
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           พึงทราบความตางกันแหงอนันตรปจจัย      กับอนันตรปูนิสสย-   
ปจจัยท้ังสองน้ันอยางน้ี   ชื่อวา   อนันตรปจจัย    ดวยอํานาจการยังจิต 
ที่เหมาะสมใหเกิดขึ้นในลาํดับของตน  ๆ  ชื่อวา  อนันตรรูปนิสสยปจจัย 
ดวยอํานาจเปนเหตุที่มีกําลัง  ดวยประการฉะน้ี. 
           สวน  ปกตูปนิสสยะ   มีอธบิายดังตอไปนี้   อุปนิสสัยท่ีบุคคลทํา 
ไวกอน  ชื่อวา    ปกตูปนิสสยะ     ที่ชือ่วา    ปกตะ   (สิ่งท่ีเคยทํามาแลว) 
ไดแกธรรมท่ีศรัทธาและศีลเปนตน  ที่บุคคลใหสําเร็จแลวในสันดาน 
ของตน  หรอืฤดูและโภชนะเปนตน  ที่บุคคลเขาไปเสพแลว. 
           อีกอยางหนึ่ง  อุปนิสสัยโดยปกตินั่นเอง  ชือ่วา  ปกตูปนิสสยะ. 
อธิบายวา   เปนปจจัยท่ีไมปนกัน  อารัมมณปจจัย  และ  อนันตรปจจัย 
           จริงอยู   ผูศึกษาพึงทราบประเภทมีประการมิใชนอย    แหงปกตูป- 
นิสสยน้ัน   โดยนัยเปนตนวา  ที่ชื่อวาปกทูปนิสสัย  ไดแกบุคคลเขาไปอาศัย 
ศรัทธา   จึงใหทาน   สมาทานศีล   รักษาอุโบสถ    ทําฌาน   วิปสสนา 
มรรค   อภิญญา  สมาบัติใหเกิดข้ึน  เขาไปอาศัยศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา 
จึงใหทาน  ฯลฯ   ทําสมาบัติใหเกิดข้ึน   ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  (และ) 
ปญญา  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  แกศรัทธา  ศลี  สุตะ 
จาคะ  (และ)  ปญญา  ธรรมมีศรัทธาเปนตนเหลานั้น   อันบุคคลทําไวกอน 
ดวย  ชื่อวาเปนอุปนิสสัย  เพราะอรรถวา  เปนเหตุมีกําลังดวย เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา ปกตูปนิสสยะ  ดวยประการฉะน้ี  แล.  
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                                  ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย   
           ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยการเกิดข้ึนกอนกวา    แลวยังเปนไปอยู 
ชื่อวา   ปุเรชาตปจจัย. 
           ปุเรชาตปจจัย    นัน้   มี ๑๑ อยาง   ดวยอํานาจวัตถุ   อารมณ   และ 
หทัยวัตถุในปญจทวาร  เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   จัก- 
ขายตนะเปนปจจัย แกจักขุวิญญาณธาตุ        และธรรมท่ีสัมปยตุดวยจักขุ- 
วิญญาณธาตุนั้น   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  ฯ ล ฯ  กายายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ        และธรรมท่ีสัมปยุตดวยการวิญญาณธาตุนั้น 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,    รูปายตนะ  ฯ ล ฯ   โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ  ฯ ล ฯ    กายวิญญาณธาตุและธรรมที่สัมปยุตดวย 
กายวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,   รูปายตนะ ฯ ล ฯ  โผฏ- 
ฐัพพายตนะ    เปนปจจัยแกมโนธาตุ  และธรรมทีส่ัมปยุตดวยมโนธาตุนั้น 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.   มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ  อาศัยรูปใด 
เปนไป    รูปนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุและธรรมทีส่ัมปยุตดวยมโนธาตุนั้น 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย   บางครั้งเปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ  และ 
ธรรมที่สัมปยุตดวยมโนวิญญาณธาตุนั้น       ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
บางครั้งก็ไมเปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                      ๑๑.  ปจฉาชาติปจจัย   
           อรูปธรรมเปนธรรมชวยอุปการะโดยอรรถวา  คํ้าจุนแกรปูธรรม  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 20 

ที่เกิดกอน   เหมือนเจตนาท่ีหวังอาหารชวยคํ้าจุนตัวลูกแรงไว    ชื่อวา 
ปจฉาชาตปจจัย.   
           เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ธรรมคือจิตและเจตสิก 
ที่เกิดหลัง ๆ เปนปจจัยแกกายน้ี    ซึ่งเกิดกอน   ดวยอํานาจของปจฉาชาต 
ปจจัย.  
                                                                               
                                 ๑๒.   อาเสวนปจจัย 
           ธรรมที่ชวยอุปการะเพ่ือใหธรรมทั้งหลายที่เกิดติดตอกันคลอง- 
แคลวและมีกาํลังโดยอรรถวา  เสพซ้ํา  เหมือนการประกอบความเพียร 
ตอนแรก ๆ   ในการศึกษาเลาเรียนเปนตน      ชื่อวา  อาเสวนปจจัย. 
           อาเสวนปจจัยนั้นมี  ๓  อยาง    ดวยอํานาจแหงกุศลชวนะ    อกุศล 
ชวนะและกิริยาชวนะ.  เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  กุศล- 
ธรรมที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเกิดหลัง  ๆ  ดวยอํานาจของ 
อาเสวนปจจัย   ฯ ล ฯ     กิริยาอัพยากตธรรมท่ีเกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแก 
กิริยาอัพยากตธรรมท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
 
                                        ๑๓.  กัมมปจจัย 
           ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนกิริยา         คือความพยายาม 
(ปโยคะ)   แหงจิต  ชื่อวา  กมัมปจจัย. 
           กัมมปจจัย     นั้นมี ๒ อยาง  คือ  กุศลเจตนาและอกุศลเจตนาที่เกิด 
ในขณะตางกัน      และเจตนาท้ังหมดท่ีเกิดพรอมกัน.     สมดังท่ีพระผูมี-  
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พระภาคเจาตรัสไววา   กศุลกรรมและอกุศลกรรม  เปนปจจัยแกวิบากขันธ 
และกัมมชรปูดวยอํานาจของกัมมปจจัย.     เจตนา     เปนปจจัยแกธรรมที่  
สัมปยุตดวยเจตนา   และแกรูปที่มีเจตนานั้นเปนสมุฏฐาน   ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย.  
 
                                    ๑๔.   วิปากปจจัย 
           ธรรมคือวิบากท่ีชวยอุปการะโดยความไมมีอุตสาหะ        เพราะ 
ความไมมีอตุสาหะ   ชือ่วา  วิปากปจจัย. 
           วิปากปจจัยนั้น  ยอมเปนปจจัยแกรูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐานในปวัตติกาล 
แกกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล   และแกธรรมที่สัมปยุตดวยวิบากจิตน้ัน     ใน 
กาลท้ังหมด.        สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     ขันธ  ๑   ที่เปน 
วิปากาพยากตะเปนปจจัยแกขันธ  ๓    และแกรูปทีม่ีจิตเปนสมุฏฐาน  ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย  ฯ ล ฯ  ขันธ  ๑  ที่เปนวิปากาพยากตะในปฏิสนธิขณะ 
เปนปจจัยแกขันธ ๓  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย  ฯ ล ฯ  ขันธ ๓ เปนปจจัย 
แกขันธ ๑  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย  ฯ ล ฯ  ขันธ ๒  เปนปจจัยแกขันธ ๒ 
และแกกัมมชรูปดวยอํานาจของวิปากปจจัย   ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกวัตถุ 
รูป   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย. 
 
                                        ๑๕.   อาหารปจจัย 
           อาหาร  ๔  เปนธรรมชวยอุปการะโดยอรรถวา    ชวยคํ้าจุนแกรูป 
และนาม   ชือ่วา  อาหารปจจัย.   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา 
กวฬีการาหาร    เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,   นาม-  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 22 

อาหารเปนปจจัยแกธรรมท้ังหลายท่ีสัมปยุต   และแกรูปที่มีนามอาหารและ    
ธรรมที่สัมปยุตกับนามอาหารน้ันเปนสมุฏฐาน      ดวยอํานาจของอาหาร- 
ปจจัย.  สวนในปญหาวาระ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  " อาหารท่ีเปน  
วิปากาพยากตะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสัมปยุต   และแกกัมมชรูปใน 
ปฏิสนธิขณะ  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย." 
 
                                    ๑๖.     อินทริยปจจัย  
           อินทรีย ๒๐  เวนอิตถินทรียและปุริสินทรีย    ชวยอุปการะโดย 
อรรถวา   เปนใหญยิ่ง  ชือ่วา  อินทริยปจจัย. 
           บรรดาอินทรียเหลาน้ัน  อินทรยี ๕ มีจักขุนทรียเปนตน  เปนปจจัย 
เฉพาะแกอรูปธรรมเทานั้น  ที่เหลือเปนปจจัยทั้งแกรูปธรรมและอรูปธรรม. 
สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  จักขุนทรีย  ฯ ล ฯ   กายนิทรีย  เปน 
ปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ  ฯ ล ฯ    กายวิญญาณธาตุ    และธรรมที่สัมปยุต  
ดวยอินทรียนั้นไดดวยอํานาจของอินทริยปจจัย,   รูปชีวิตินทรยี    เปนปจจัย 
แกกัมมชรูป  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย,   อรูปอินทรีย  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่สัมปยุตและแกรูปที่มีอินทรียนั้นเปนสมุฏฐาน    ดวยอํานาจของอินทริย- 
ปจจัย.   แตในปญหาวาระ   อินทรียทีเ่ปนวิปากาพยากตะเปนปจจัยแกธรรม 
ที่สัมปยุตและแกกัมมชรปู   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  ในปฏิสนธิขณะ. 
 
                                       ๑๗.  ฌานปจจัย 
           องคฌาน  ๗    อนัตางโดยเปนกุศลเปนตน    เวนสุขเวทนา   และ  
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ทุกขเวทนาอันเปนรูปทางกาย    ในทวปิญจวิญญาณจิต    ชวยอุปการะ 
โดยอรรถวา   เขาไปเพงอารมณ   ชื่อวา   ฌานปจจยั.  
           สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    องคฌาน  ๗  เปนปจจัยแก 
ธรรมที่สัมปยุตและรูปที่มีองคฌานน้ันเปนสมุฏฐาน   ดวยอํานาจของฌาน- 
ปจจัย.   สวนในปญหาวาระ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   องคฌานท่ีเปน 
วิปากาพยากตะ  เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุต  และแกกัมมชรูปในปฏิสนธ-ิ  
ขณะ  ดวยอํานาจของฌานปจจัย. 
 
                                       ๑๘.    มัคคปจจัย 
           องคมรรค  ๒  อันตางโดยกุศลเปนตน    ชวยอุปการะโดยอรรถ 
วา เปนเหตุนําไปในทางใดทางหน่ึง  ชือ่วา   มัคคปจจัย. 
           สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  องคมรรค  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่สัมปยุต    และแกรูปทีม่ีองคมรรคน้ันเปนสมุฏฐาน  ดวยอํานาจของมัคค- 
ปจจัย.   สวนในปญหาวาระ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  องคมรรคท่ีเปน 
วิปากาพากตะ  เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุต  และกมัมชรูปในปฏิสนธิขณะ 
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.     แตฌานปจจัยและมัคคปจจัยทั้งสองน้ี     พึง 
ทราบวา     ยอมไมไดในทวิปญจวิญญาณจิตและอเหตุกจิต     ตามท่ีกลาว 
(หมายถึงทวิปญจวิญญาณไมเปนฌานปจจัย   อเหตุกจิตไมเปนมัคคปจจัย). 
 
                                       ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
           อรูปธรรมท่ีชวยอปุการะโดยความเปนสภาพประกอบรวมกัน   คือ  
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มีวัตถุเดียวกัน    มีอารมณเดียวกัน   เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน  และดับ  
พรอมกัน  ชือ่วา  สัมปยตุตปจจัย. 
           สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  อรูปขันธ  ๔   เปนปจจัยซึ่งกัน 
และกัน ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย.  
 
                                 ๒๐.   วิปปยุตตปจจัย 
           รูปธรรมท่ีชวยอุปการะโดยไมเขาถึงภาวะท่ีมีวัตถุอันเดียวกัน 
เปนตน  เปนวิปปยุตตปจจัย   แกอรูปธรรม  แมอรปูธรรมก็เปนวิปปยุตต- 
ปจจัยแกรูปธรรม.                                                                   
          วิปปยตุตปจจัย  นั้น   มี ๓ อยาง  คือ  สหชาตวิปปยุต  ปจฉาชาต- 
วิปปยุตและปุเรชาตวิปปยุต.    มีจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  กุศล- 
ขันธที่เกิดพรอมกัน   เปนปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน   ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย  กุศลขันธที่เกิดหลัง ๆ   เปนปจจัยแกกายน้ีซึ่งเกิดกอน  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.   สวนในสหชาตวิภังคแหงอัพยากตบท  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา  ในขณะปฏิสนธิ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนวิปากาพยากตะ 
เปนปจจัยแกกัมมชรูป  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย   ขันธทั้งหลายเปน 
ปจจัยแกวัตถุรูปดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย    วัตถุรูปเปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.    สวนปุเรชาตะ   พึงทราบดวย 
สามารถแหงวัตถุมีจักขุนทรียเปนตน     เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา    จักขายตนะที่เกิดกอนเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย  ฯ ล ฯ   กายายตนะท่ีเกิดกอนเปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวย 
อํานาจของวิปยุตตปจจัย      วัตถุเปนปจจัยแกวิปากาพยากตขันธ     กิริยา-  
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พยากตขันธ  วัตถุเปนปจจัยแกกุศลขันธ  วัตถุเปนปจจัยแกอกุศลขันธ  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย   ดังน้ี.   
 
                                   ๒๑.    อัตถิปจจัย 
           ธรรมที่ชวยอุปการะโดยอรรถวาชวยคํ้าจุนแกธรรมที่เปนเชน 
เดียวกันโดยภาวะที่ยังมีอยู      อันมีการเกิดขึ้นเฉพาะหนาเปนลักษณะ 
ชื่อวา  อัตถิปจจัย. 
           สําหรับอัตถิปจจัยน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังมาติกาไว ๗ อยาง 
คือ  อรูปขันธ ๑  มหาภูตรูป ๑  นามรปู ๑  จิตเจตสิก ๑  มหาภูต รูป ๑ 
อายตนะ ๑  และวัตถุ ๑   สมดังท่ีพระองคตรัสไววา  อรูปขันธ  ๔  เปน 
ปจจัยซึ่งกันและกัน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,   มหาภูตรูป  ๔  เปนปจจัย 
ซึ่งกันและกัน     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,   ในปฏิสนธิขณะ  นามรูปเปน 
ปจจัยซึ่งกันและกัน    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,    ธรรมคือจิตและเจตสิก 
เปนปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,   มหาภูตรูป 
เปนปจจัยแกอุปาทานรูป     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.   จักขายตนะ  ฯ ล ฯ 
กายายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ   ฯ ล ฯ   กายวิญญาณธาตุ   และ 
ธรรมที่สัมปยุตน้ัน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  รปูายตนะ  ฯ ล ฯ  โผฏฐัพ- 
พายตนะ     เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และธรรมทีส่ัมปยุตดวยมโนธาตุนั้น 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,     มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปน 
ไป   รูปนั้นเปนปจจัยแกมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ  และธรรมที่สัมปยุต 
กับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุนั้น     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,    สวนใน  
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ปญหาวาระ  พระผูมีพระภาคเจาทรงวางไววา  สหชาต  ปุเรชาต   ปจฺฉาชาต   
อาหาร   อินทฺฺริย   แลวทรงอธิบายในสหชาตปจจัยกอน   โดยนัยเปนตนวา 
ขันธ ๑  เปนปจจัยแกขันธ ๓  และแกรูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐาน  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย.      ในปุเรชาตปจจัย   ทรงอธิบายดวยอํานาจจักขุประสาท  
เปนตนที่เกิดกอน.    ในปจฉาชาตปจจัย      ทรงอธิบายดวยอํานาจจิตและ 
เจตสิกที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีซึ่งเกิดกอน.   สวนในอาหารปจจัย 
และอินทริยปจจัย  ทรงอธิบายอยางนี้วา  กพฬีการาหารเปนปจจัยแกกายน้ี  
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย     รูปชีวิตินทรียเปนปจจัยแกกัมมชรปู     ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
 
                                     ๒๒.  นัตถิปจจัย 
           อรูปธรรมท่ีดับไปโดยไมมีระหวางค่ัน        ชวยอุปการะดวยการ 
ใหโอกาสแกรูปธรรมท่ีจะเกิดในลําดับแหงตนเปนไป     ชื่อวา    นัตถิ- 
ปจจัย. 
           เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     ธรรมคือจิตและเจตสิกที่ 
ดับไปโดยไมมีระหวางค่ัน      เปนปจจัยแกธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดข้ึน 
เฉพาะหนา   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย. 
 
                                         ๒๒.  วิคตปจจัย 
          ธรรมที่เปนนัตถิปจจัยนั่นเอง   ชื่อวา   วิคตปจจัย.  เพราะชวย 
อุดหนุนโดยภาวะท่ีปราศจากไป     เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  
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ธรรมคือจิตและเจตสิกที่ปราศจากไป      โดยไมมีระหวางค่ันเปนปจจัย แก   
ธรรม  คือจิตแกเจตสิกที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย. 
 
                                    ๒๔.   อวิคตปจจัย 
           ธรรมที่เปนอัตถิปจจัยน่ันเอง   ผูศึกษาพึงทราบวา  ชือ่วา  อวิคต- 
ปจจัย          เพราะชวยอุดหนุนโดยภาวะท่ียังไมปราศจากไป.                
           แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสปจจัยคูนี้ไว   กด็วยอํานาจแหงเวไนยสัตว 
ที่จะพึงแนะนําอยางนั้น   โดยเทศนาวิลาสะ เหมือนที่ตรัสสเหตุกทุกะไวแลว 
ยังตรัสเหตุสัมปยุตตทุกะเปนตนไวอีก    ก็เพ่ือความไมงมงายในปจจัย ๒๔ 
เหลาน้ี     ผูศกึษาพึงทราบวินิจฉัยโดยธรรม  โดยกาล  โดยการจําแนกโดย 
ประการตาง ๆ และโดยปจจยุบบัน. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ธมฺมโต (โดยธรรม)    ความวา    ก ็
บรรดาปจจัย  ๒๔ เหลาน้ี   เหตุปจจัย   กอน  ไดแก  สวนหน่ึงแหงนาม- 
ธรรม   ในบรรดานามธรรมและรูปธรรมท้ังหลาย.  อารัมมณปจจัย  ไดแก 
นามธรรม     และรูปธรรมทั้งหมด    เพราะความไมมีแหงบัญญัติ.    ใน 
อธิปติปจจัย   สหชาตาธิปติปจจัย  ไดแก สวนหนึ่งแหงนามธรรม.  กัมม- 
ปจจัย   ฌานปจจัย  และมัคคปจจัย  ก็เหมือนกัน.  อารัมมณาธปิติปจจัย 
ไดแก       ธรรมท่ีเปนอารมณทั้งหมดท่ีจิตและเจตสิกพึงทําใหหนักหนวง. 
อนันตรปจจัย      สมนันตรปจจัย     ปจฉาชาตปจจัย    อาเสวนปจจัย 
วิปากปจจัย  สัมปยุตตปจจัย  นัตถิปจจัย     วิคตปจจัย    ไดเฉพาะนาม- 
ธรรมเทานั้น.    แมจะกลาววา   เปนสวนหนึ่งแหงนามธรรมก็ได   เพราะ  
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ไมไดสงเคราะหนิพพานเขาดวย.  ปุเรชาตปจจัยเปนสวนหนึ่งแหงรูปธรรม.  
ที่เหลือไดทั้งนามธรรมและรูปธรรม     ดวยอํานาจแหงธรรมตามท่ีจะมีได 
แล.  ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย   โดยธรรม   ในอธิการน้ี   ดังพรรณนามาแลว 
เทาน้ีกอน.   
           บทวา  กาลโต  (โดยกาล)  ความวา 
           บรรดาปจจัยเหลานี้  ปจจัย  ๑๕  ปจจัย   เปนปจจุบันกาล 
           ปจจัย  ๕  ปจจัย   เปนอดีตกาล. 
           ปจจัย  ๑  ปจจัย   อาศัยกาลท้ังสอง. 
           ปจจัย  ๓  ปจจัย  เปนไปในกาลทั้งสาม  และพนจากกาลดวย. 
           จริงอยู  บรรดาปจจัยเหลาน้ี   ปจจัย  ๑๕  เหลาน้ี   คือ  เหตุปจจัย 
สหชาตปจจัย   อัญญมญัญปจจัย  นิสสยปจจัย   ปุเรชาตปจจัย   ปจฉาชาต- 
ปจจัย  วิปากปจจัย   อาหารปจจัย  อินทริยปจจัย    ฌานปจจัย   มัคคปจจัย 
สัมปยุตตปจจัย  วิปปยุตตปจจัย  อัตถิปจจัย  และอวิคตปจจัย  เปนปจจุบัน- 
กาล  เทาน้ัน.                                                                           
          ปจจัย  ๕  เหลาน้ีคือ   อนันตรปจจัย    สมนนัตรปจจัย    อาเสวน- 
ปจจัย    นัตถิปจจัย   และวิคตปจจัย    เปนอดีตกาล   เทาน้ัน.                   
          สวนปจจัย ๑  คือ   กัมมปจจัย    อาศัยกาลท้ังสองท่ีเปน   ปจจุบัน 
          ปจจัย  ๓  ที่เหลือเหลาน้ีคือ  อารัมมณปจจัย   อธิปติปจจัย    อุป- 
นิสสยปจจัย     เปนไปในกาลท้ังสามก็ได     เปนกาลวิมุตติก็ได  เพราะ 
สงเคราะหนิพพานกับบัญญัติเขาดวย.  
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           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย  โดยกาล ในปจจัยเหลาน้ี   ดังพรรณนามา  
แลว.   สวนสองบทน้ีวา  นานปฺปการเภทโต   ปจฺจยุปฺปนฺนโต   จักมีเนื้อ 
ความแจมแจงในนิทเทสวาระ   แล.  
                                   วรรณนาอุทเทศวาระ  จบ  
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                                    ปจจย๑วิภังควาระ   
           [๒]  เหตุปจจัย   ธรรมที่ชวยอปุการะโดยความเปนเหตุ 
กลาวคือ                             
           เหตุเปนปจจัย   แกธรรมที่ประกอบกับเหตุ  และแกรูปท้ังหลายท่ี 
เหตุและธรรมท่ีประกอบกับเหตุนั้น    เปนสมุฏฐาน     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย. 
 
                                  วรรณนานิทเทสแหงเหตุปจจัย 
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงขยายความปจจัยเหลาน้ีทั้งหมด  ตามลําดับปจจัยที่ 
ไดยกข้ึนแลว    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํามีอาทิวา   ชื่อวา   เหตุปจจัย 
ไดแก  ธาตุ   เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยเหตุ   และแกรูปทีม่ีเหตุและ 
ธรรมที่สัมปยุตกับเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.   บรรดา 
ปจจัย  ๒๔  เหลาน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงยกเหตุปจจัยนี้ข้ึนแสดงกอน 
กวาปจจัยทั้งหมด     แลวก็ทรงจําแนกไปตามลําดับที่ทรงตั้งไว.     แมใน 
ปจจัยที่เหลือ    ผูศึกษาพึงทราบวา     พระผูมีพระภาคเจาทรงยกบทท่ีควร 
จําแนกข้ึนกอน  และทําการวิสัชนาโดยนัยนี้เหมือนกัน.   สวนสัมพันธบท 
(บทที่เกี่ยวของกัน)  ในอธิการน้ี   ปจจัยใดที่พระผูมีพระภาคเจาทรงยกข้ึน 
ในอุทเทสแหงปจจัยวา  "เหตุปจฺจโย"   ปจจัยนั้น     ผูศึกษาพึงทราบ  โดย 
นิทเทส  อยางนี้วา  เหตุ   เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยเหตุ   และแก 
รูปที่มีเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน      ดวยอํานาจเหตุปจจัย.     ผูศึกษาพึงทราบ 
สัมพันธกับการวิสัชนาบทที่ควรจําแนกดวยปจจัยทั้งหมด    โดยอุบายน้ี. 
๑.   เรียกวา  ปจจัยนิทเทส  กไ็ด.  
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           บัดนี้   มีคําถามวา  ในคําวา  เหตุ  เหตุสมฺปยุตฺตกาน   นี ้  พระ-  
ผูมีพระภาคเจาไมตรัสวา    เหตุสมฺปยุตฺตกาน    แตตรัสวา   เหตุ   เหตุ- 
สมฺปยุติกาน   ดังนี้   เพราะเหตุไร  ?    ตอบวา   เพราะเปนการกําหนด 
ปจจัย   และปจจยุบบัน.   จริงอยู   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เหตุ- 
สมฺปยุตฺตกาน     การกําหนดปจจัยวา    ธรรมชื่อโนนเปนปจจัยแกธรรม  
ทั้งหลายท่ีสัมปยุตดวยเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ดังนี้   ใคร ๆ ก็ทราบ 
ไมได.   อีกอยางหนึ่ง  เพราะไมถือเอาเนื้อความวา ธรรมทั้งหลายท่ีสัมปยุต 
ดวยเหตุ  ชื่อวา เหตุสัมปยุตตกาน  ใจความพึงมีวา  เหตุเปนปจจัยแกธรรม 
เหลาใดเหลาหน่ึงท่ีสัมปยุตกัน    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.   เมื่อเปนเชนนั้น 
แมจักขุวิญญาณจิต  เปนตน   ที่ไมประกอบดวยเหตุ   ก็ชื่อวา  สมฺปยุตฺตกา 
(ประกอบกัน)  เหมือนกนั   ทั้งธรรมมีกุศลเปนตน    ที่ประกอบดวยเหตุ 
ก็ชื่อวา    สมปฺยุตฺตกา  ดวย.    บรรดาปจจยุบบันเหลาน้ัน    เมือ่พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา   เหตุนี้   เปนปจจัยแกธรรมชื่อโนนซึ่งสัมปยุตกัน  การ 
กําหนดธรรมที่เปนปจจยุบบันใคร ๆ ก็รูไมได   เพราะฉะน้ัน    พระผูมี- 
พระภาคเจา   เมื่อจะทรงกําหนดท้ังปจจัยและปจจยุบบัน    จึงตรัสวา  เหตุ 
เหตุสมฺปยุตฺตกาน   (เหตุเปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยเหตุ). 
           ขอน้ันมีอธิบายวา     เหตุที่สัมปยุต    เปนปจจัยแกธรรมท้ังหลาย 
มีกุศลเปนตนที่สัมปยุตดวยเหตุ      ดวยอํานาจเหตุปจจัย.      แมในคําน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาก็ไมตรัสวา  ปจฺจโย  อยางเดียวตรัสวา  เหตุปจฺเยน 
ดวย   เพ่ือปฏิเสธความท่ีเหตุเปนปจจัยโดยประการอ่ืน.  จริงอยู  เหตุนี้เปน 
ปจจัยดวยอํานาจของเหตุปจจัยก็ได    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัยเปนตน  
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ก็ได.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา  เหตุปจฺจเยน   ไวในอธิการน้ัน  ก็เพ่ือ 
ปฏิเสธความท่ีเหตุนี้เปนปจจัยโดยประการอ่ืน  มสีหชาตปจจัยเปนตน.  
           ถามวา    เมื่อเปนเชนนั้น     เพราะเหตุไร    พระผูมีพระภาคเจาไม  
ตรัสวา  ตสมฺปยุตฺตกาน    มาตรัสวา   เหตุสมฺปยุตฺตกาน. 
           ตอบวา   เพราะปจจัยที่จะอธิบายยังไมปรากฏ. 
           จริงอยู    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ตสมฺยุตฺตกาน   ธรรม 
ทั้งหลายเหลาน้ัน    จะชื่อวา   ตสมฺปยุตฺตถา    ดวยธรรมท่ีเปนเหตุอันใด 
ธรรมที่เปนเหตุอันนั้นซึ่งพระผูมีพระภาคเจาก็พึงทรงชี้แจงวา        ธรรม 
ชื่อน้ี   ยังไมปรากฏ  เพราะขอท่ีธรรมน้ันยังไมปรากฏ  บัณฑิตจะเรียกธรรม 
ที่สัมปยุตดวยเหตุอันใดนั้นวา    ตสมฺปยุตฺตกาน   ดังน้ี    เพ่ือจะแสดงเหตุ 
อันนั้น  โดยยอ   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   เหตุสมฺปยุตฺตกาน. 
          สวนในคําวา   ตสมุฏานาน   นี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงใชศัพทวา 
ต  นั้น    เพราะปจจัยที่ควรอธิบายปรากฏแลว.     จริงอยู    ในอธิการน้ี 
มีเนื้อความดังน้ีวา   เหตุเหลาน้ันดวย   ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเหตุดวย    เปน 
สมุฏฐานแหงรูปเหลาน้ัน    เพราะฉะน้ัน    รูปเหลาน้ันจึงชื่อวา    มีเหตุและ 
ธรรมที่สัมปยุตดวยเหตุเปนสมุฏฐาน    เหตุเปนปจจัยแกรูปเหลาน้ัน   อันมี 
เหตุและธรรมอันสัมปยุตดวยเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน   อธิบายวา   แกรูปอัน 
เกิดจากเหตุและธรรมทีส่ัมปยุตดวยเหตุ.  ทรงถือเอารูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน 
ดวยคําน้ี.    ถามวา   ก็รปูนั้นยอมเกิดข้ึน   แมดวยธรรมอ่ืนจากจิตก็ไดหรือ 
ตอบวา   เกิดข้ึนได.  จริงอยู  จิตและเจตสิกแมทั้งหมดเกิดพรอมกันแลว  จึง 
ใหรูปเกิดข้ึนได   (เวนจากจิต   คือเจตสิก)  แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสโดย  
โลกียธรรมเทศนาวา  รูปอันมีจิตเปนสมุฏฐานตามวิธีนั้น  เพราะความท่ีจิต  
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เปนใหญ.   เพราะเหตุนั้นเองพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ธรรมคือจิตและ  
เจตสิก   เปนปจจัยแกรูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐานดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  
ถามวา  ถาอยางนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในอธิการน้ีวา  ตสมุฏานาน 
ไมตรัสวา  จิตฺตสมุฏานาน   ดังน้ี  เพราะเหตุไร.  ตอบวา  เพราะสงเคราะห 
รูปที่ไมมีจิตเปนสมุฏฐานเขามาดวย.   จริงอยู   ในปญหาวาระมีอาคตสถาน 
วา    เหตุที่เปนวิปากาพยากตะเปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตดวยเหตุ        และ 
แกกัมมชรูปในขณะปฏิสนธิ   ดวยอํานาจของเหตุปจจัยพระผูมีพระภาคเจา 
ไมตรัสวา     จิตฺตสมุฏานาน     แตตรัสวา     ตสมุฏานาน     ไวในอธิการน้ี  
ก็เพ่ือจะสงเคราะหกัมมชรูปนั้นไวดวย. 
           บทนัน้มีใจความวา  เหตุเหลานั้นและธรรมท่ีสัมปยุตดวยเหตุ   แมจะ 
ไมไดยังจิตตชรูปใหเกิดได        แตก็จัดเปนสมุฏฐานแหงรูปเหลาน้ัน     ดวย 
อํานาจสหชาตปจจัยเปนตน    เพราะเหตุนั้น    รูปเหลาน้ันจึงชื่อวา   มีเหตุ 
และธรรมทีส่ัมปยุตดวยเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน.    เหตุเปนปจจัยแกกัมมชรปู 
เหลาน้ัน   ซึง่มีเหตุและธรรมท่ีสัมปยตุดวยเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน.     เหตุเปน 
ปจจัยแกจิตตชรูปในปวัตติกาล   และแกกัมมชรปูในปฏิสนธกิาลดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย.   แมอรรถในอาคตสถานวา  ตสมุฏานาน   ในบทอ่ืน   ๆ 
ผูศึกษาก็พึงทราบอธิบายโดยอุบายน้ี. 
           ถามวา     ก็เพราะเหตุไร     เหตุนี้จึงเปนเหตุปจจัยแกกัมมชรูปใน 
ปฏิสนธิกาลอยางเดียว  ไมเปนเหตุปจจัยในปวัตติกาลดวย. 
           ตอบวา     เพราะวากัมมชรูปมีความเปนไปเกี่ยวเน่ืองกับจิตใน 
ปฏิสนธิกาล.  จริงอยู  ในปฏิสนธิกาล  กัมมชรูปมคีวาม เปนไปเกี่ยว 
เน่ืองกับจิต  คือยอมเกิดขึน้และต้ังอยูไดดวยอํานาจของจิต.   เพราะ  
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วาในขณะน้ันจิตไมสามารถจะยังจิตตชรูปใหเกิดขึน้ได.  รูปแมเหลา  
นั้นเวนจิตเสีย  ยอมไมสามารถจะเกิดขึ้น  และต้ังอยูได.   เพราะเหตุไร 
นั้นเอง  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  นามและรูปยอมเกิดเพราะ   
วิญญาณเปนปจจัย  เมื่อวญิญาณน้ันยังดํารงอยู  นามและรูปจึงเกิด 
ขึ้นได. 
          แตในปวัตติกาล  กัมมชรูปเหลาน้ัน  แมจิตจะยังมีอยู  ก็มคีวาม 
เปนไปเกี่ยวเนื่องดวยกรรมเทาน้ัน  หาเกี่ยวเน่ืองดวยจิตไม.  อนึง่ 
สําหรับบุคคลผูเขานิโรธ  แมไมมีจิตเกิด  กัมมชรปูก็ยังเกิดได. 
          ถามวา  เพราะเหตุไร   ในปฏิสนธิขณะ  จิตจึงไมสามารถให 
จิตตชรูปเกิดขึ้นได    
          ตอบวา  เพราะมีกําลังออน  ดวยถูกกําลังกรรมซัดไป  และยัง 
ไมมีที่อาศัยอันมั่นคง.  จริงอยูในปฏสินธิกาล  จตินั้นถูกกําลังกรรม 
ซัดไป  และชื่อวายังไมมทีี่อาศัยอันมั่นคง  เพราะยังไมมีวัตถุรูปท่ีเปน 
ปุเรชาตปจจัย   เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา  มีกําลังออน. 
          เพราะฉะนั้น    ปฏสินธิจิตจึงไมสามารถใหรูปเกิดข้ึนได    เหมือน 
คนที่พอตกลงไปในเหวไมสามารถจะแสดงศิลปใด ๆ  ได.    กก็ัมมชรูปเทา 
นั้นต้ังอยูในฐานแหงรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานสําหรับบุคคลน้ัน.    และจิตน้ัน 
ก็ต้ังอยูในฐานะเปนพืชแหงกัมมชรูปเทาน้ัน.      สวนกรรมเปรยีบเหมือน 
ที่นา    กิเลสเปรียบเหมือนน้ํา  สําหรับกัมมชรูปนัน้    เพราะฉะนั้น     ใน 
ขณะปฏิสนธิ  รูปกายยอมเกิดข้ึนไดดวยอานุภาพของจิต  เปรียบเหมือนเมื่อ 
มีที่นาและน้ํา   ตนไมยอมเกิดข้ึนไดดวยอานุภาพแหงเมล็ดพืชในคราวเกิด 
ข้ึนเปนครั้งแรก.     แมเวนจากจิต    กมัมชรูปก็ยอมเปนไปไดเพราะกรรม  
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เปรียบเหมือนเมล็ดพืชหมดแลว      ตนไมก็เจริญเติบโตข้ึนไดดวยอานุภาพ  
แหงดินและนํ้าน่ันเอง.   สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    กรรม 
เปรียบเหมือนที่นา  วิญญาณเปรียบเหมือนพืช  ตัณหาเปรียบเหมือนยาง.   
           ก็แลเนื้อความน้ีผูศึกษาพึงถือเอาดวยอํานาจแหงโอกาส (ภูมิ)  เทา 
นั้น     จริงอยู   โอกาสมี  ๓   คือโอกาสแหงนาม   โอกาสแหงรูป   โอกาส 
แหงนามและรูป.                                                                 
           บรรดาโอกาสท้ัง  ๓ นั้น  อรูปภพ  ชื่อวา  โอกาสแหงนาม.  เพราะ 
ชื่อวาในอรูปภพนั้น   อรปูธรรมเทาน้ันยอมเกิดข้ึนโดยเวนซึ่งรูปเปนปจจัย  
แมเพียงหทัยวัตถุ. 
           อสัญญภพ  ชื่อวา  โอกาสแหงรปู  เพราะวาในสัญญภพนั้น  รูป- 
ธรรมยอมเกดิข้ึนโดยเวนซึ่งนามเปนปจจัย   แมเพียงปฏิสนธิจิต.   
           ปญจโวการภพ  ชือ่วา  โอกาสแหงนามและรูป  เพราะวาใน 
ปญจโวการภพนั้น    ในปฏิสนธิกาลเวนแมเพียงวัตถุรูป   นามธรรมยอม 
เกิดข้ึนไมได    และเวนปฏิสนธิจิตเสีย    รูปธรรมท่ีเกิดจากกรรมยอมเกิด 
ข้ึนไมไดเหมือนกัน  ทั้งรูปธรรมและนามธรรมยอมเกิดข้ึนคูกัน.   
           เหมือนอยางวา  ในเรือนหลวงท่ีมีเจาหนาท่ี  มีคนเฝาประตูเวนคําส่ัง 
ของพระราชาเสีย   ใครจะเขาไปกอนไมได   แตภายหลังจากไดรับอนุญาต 
แมจะเวนคําส่ังก็เขาไปได      ดวยอานุภาพและคําส่ังคราวกอน     ฉันใด 
ในปญจโวการภพ   เวนปฏิสนธิวิญญาณ   อันมสีหชาตปจจัยเปนตน   เปน 
ปจจัย      รูปที่จะเกิดครั้งแรก      ดวยสามารถปฏิสนธิไมมี    แตภายหลัง 
ปฏิสนธิกาล   แมจะเวนปฏิสนธิวิญญาณ   ซึ่งมีอานุภาพแหงสหชาตปจจัย  
เปนตนเปนปจจัย     รูปที่เกิดดวยอํานาจกรรมในกอน     ยอมเปนไปได  
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เพราะกรรมนั่นแล    ฉันน้ัน.    สวนอสัญญภพยอมไมเปนโอกาสแหงอรูป  
เพราะฉะนั้น   ในอสัญญภพน้ัน    เวนนามท่ีเปนปจจัยเสีย   รปูก็ยอมเปน 
ไปได   เพราะเปนภูมิ  (ที่เกิด)   ของสัตวที่ไมมีสัญญา    เปรียบเหมือนใน 
เรือนวางท่ีไมมีเจาของ    หรือในเรือนของตน   ตนยอมเขาไปไดฉะน้ัน.  
แมอรูปภพ   ยอมไมเปนโอกาสแหงรูป   เพราะฉะน้ัน   ในอรูปภพน้ันเวน 
รูปที่เปนปจจัยเสีย     นามธรรมยอมเปนไปได     เพราะเปนภูมิของสัตวผู 
รูแจง.    ก็ปญจโวการภพเปนโอกาสแหงรูปและนาม     เพราะฉะนั้น   ใน 
ปฏิสนธิกาลในปญจโวการภพน้ี    เวนนามท่ีเปนปจจัยแลว    รูปจะเกิดข้ึน 
ไดยอมไมมีแล.   เหตุนี้ปฏิสนธิจิตจึงเปนปจจัยแกกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล 
เทาน้ัน  หาเปนในปวัตติกาลไม   ดังพรรณนามาแลว   แล. 
           ถามวา   กเ็มื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     เหตุเปนปจจัยแกธรรม 
ที่เกิดข้ึนพรอมกับเหตุ     ดวยอํานาจของเหตุปจจัย     เนื้อความน้ีทั้งหมด 
ทรงถือเอาแลวมิใชหรือ   เมื่อเปนอยางนั้น  คําน้ีวา  เหตุเปนปจจัยแกธรรม 
ที่สัมปยุตดวยเหตุ   และแกรูปที่มีเหตุนั้นเปนสมุฏฐานดังน้ี   พระองคทรง 
ถือเอาอีกเพราะเหตุไร.     ตอบวา     เพราะทรงปฏิเสธความเปนปจจัยแก 
กัมมชรูปเปนตน     ในปวัตติกาล.    จริงอยู   เมื่อเปนเชนนั้น    กัมมชรูป 
และรูปที่มีอุตุและอาหารเปนสมุฏฐานเหลาใด       เกิดข้ึนในขณะเดียวกับ 
เหตุในปวัตติกาล    เหตุตองเปนเหตุปจจัยแกรูปเหลาน้ันได   แตวาเหตุหา 
ไดเปนปจจัยแกรูปเหลาน้ันไม   เพราะฉะนั้น  ผูศึกษาพึงทราบวา   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาคําน้ันดวย   ก็เพ่ือจะปฏิเสธความท่ีเหตุเปนปจจัย 
แกกัมมชรูปเปนตนนั้น  (ในปวัตติกาล).  
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           บัดนี้    ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในเหตุปจจัยนี้   ดวยอํานาจแหงบท  
เหลาน้ีวา     นานปฺปการเภทโต   (โดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ) 
ปจฺจยุปฺปนฺนโจ     (โดยปจจยุบบัน)  ตอไป.  
          บทวา   นานปฺปการเภทโต       มีอธิบายวา    ชื่อวาเหตุนี้โดยชาติ 
มี  ๔  อยาง  คือกุศลชาติ   อกุศลชาติ  วิปากชาติ  และกิริยาชาติ.  บรรดา 
ชาติ  ๔  อยางน้ัน  กุศลเหตุ  วาโดยลําดับแหงภูมิมี  ๔   โดยแจกเปนกามา- 
วจรภูมิเปนตน.    อกุศลเหตุ  เปนกามาวจรอยางเดียว.  วิปากเหตุมี  ๔  อยาง 
โดยจําแนกเปนกามาวจรเปนตน.    กริิยาเหตุมี ๓  คือกามาวจร   รูปาวจร 
และอรูปาวจร.    บรรดาเหตุเหลาน้ัน     กามาวจรกุศลเหตุ   วาโดยชื่อมี  ๓ 
ดวยอํานาจอโลภเหตุเปนตน.     แมในรูปาวจรกุศลเหตุเปนตน      ก็นัยนี ้
เหมือนกัน.     อกุศลเหตุมี ๓   ดวยอํานาจโลภเหตุเปนตน.    สวนวิปากเหตุ 
กิริยาเหตุ    มีอยางละ ๓   ดวยอํานาจอโลภเหตุเปนตน.    สวนการจําแนก 
เหตุนั้น   ๆ     โดยประการตาง ๆ     ยอมมีดวยอํานาจการประกอบกับจิต 
นั้น ๆ  นั่นแหละ.   ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยประการตาง ๆ   ในเหตุนี้ 
เทาน้ีกอน. 
           บทวา   ปจฺจยุปฺปนฺนโต   มีเนื้อความวา  ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย 
อยางนี้วา  ธรรมเหลาน้ียอมเกิดข้ึนเพราะปจจัยนี้   เหตุนี้   ปจจัยนี้จึงชื่อวา 
เปนปจจัยแกนามธรรมเหลาน้ี.     บรรดาปจจัยเหลาน้ันพึงทราบวินิจฉัยใน 
เหตุปจจัยนี้กอน. 
           กามาวจรกุศลเหตุ   เปนเหตุปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตกับตน   และ 
รูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในกามภพ   และรูปภพทั้งหลาย.     ในอรูปภพเปน 
ปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตเทาน้ัน.  
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           รูปาวจรกุศลเหตุ  เปนเหตุปจจัย  แกธรรมท่ีสัมปยุต   และรูปที่มีจิต  
เปนสมุฏฐานในกามภพ  และรูปภพเทาน้ัน. 
           อรูปาวจรกุศลเหตุ   เหมือนกับกามาวจรกุศลเหตุนั่นเอง. 
           โลกุตตรกุศลเหตุ   และอกุศลเหตุก็เหมือนกัน.  
           สวนกามาวจรวิบากเหตุ     เปนเหตุปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตกับตน 
เฉพาะในกามภพเทานั้น   เปนเหตุปจจัยแกกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล   และ 
เปนปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปวัตติกาล. 
           รูปาวจรวิบากเหตุ     เปนเหตุปจจัยแกธรรมมีประการดังกลาวแลว 
ในรูปภพนั้นเอง.   อรูปารจรวิบากเหตุ   เปนเหตุปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุต  
เทาน้ัน  ในอรูปภพ.  โลกุตตรวิบากเหตุ  เปนเหตุปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุต 
และแกรูปทีม่ีจิตเปนสมุฏฐาน    ในกามภพและรูปภพ    เปนเหตุปจจัยแก 
อรูปธรรมเทาน้ันในอรูปภพ.    สวนใน    กิรยิาเหตุ    มีนัยแหงการเปน 
ปจจัยเหมือนกับกุศลเหตุในภูมิทั้ง  ๓     ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย    แมโดย 
ธรรมที่เปนปจจยุบบันในเหตุปจจัยนี้   ดังพรรณนามาฉะน้ี   แล.    
                       วรรณนานิทเทสแหงเหตุปจจัย  จบ 
 
         [๓]  อารัมมณปจจยั      ธรรมทีช่วยอุปการะโดยความเปน 
อารมณ   กลาวคือ 
          ๑.    รปูายตนะ     เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ  และแก 
ธรรมทั้งหลาย    ที่ประกอบกับจักขุวญิญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย.  
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           ๒.  สทัทายตนะ      เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ     และแก 
ธรรมทั้งหลาย   ที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   
           ๓.  คันธายตนะ     เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ     และแก 
ธรรมทั้งหลาย    ที่ประกอบกับฆานวญิญาณธาตุนั้น    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           ๔.   รสายตนะ       เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ      และแก 
ธรรมทั้งหลาย  ที่ประกอบกับชิวหาวญิญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           ๕.  โผฏฐัพพายตนะ     เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ      และ 
แกธรรมทั้งหลาย   ที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           ๖.   รปูายตนะ   สทัทายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏ- 
ฐัพพายตนะ       เปนปจจัยแกมโนธาตุ   ๓      และแกธรรมทั้งหลายท่ี  
ประกอบกับมโนธาตุนั้น   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           ๗.   ธรรมเหลาใดๆ      คือจิตและเจตสิกท้ังหลายยอมเกดิขึ้น 
เพราะปรารภธรรมเหลาใด  ๆ   ธรรมเหลาน้ัน ๆ    เปนปจจัยแกธรรม 
เหลาน้ัน ๆ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 
                           วรรณานิทเทสแหงอารัมมณปจจัย 
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย   ในนทิเทสแหงอารัมมณปจจัยตอไป. 
           บทวา รูปายตน   ไดแก  อายตนะ  กลาวคือ  รูป.  แมในธรรมท่ี  
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เหลือก็นัยนี้แหละ.   บทวา จกขุวิญญาณธาตุยา  แปลวา แกธาตุ   คือจักขุ-    
วิญญาณ.   แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.    บทวา   ต   สมปฺยฺตฺตกาน 
แปลวา  แกขันธ  ๓  ที่สัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น.    อธิบายวา  รูปาย- 
ตนะ   เปนปจจัยแกขันธ  ๔   ที่อาศัยจักขุประสาท   แมทั้งหมดดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย.   ในธรรมอ่ืนจากน้ีก็นัยนี้เหมือนกัน.   บทวา  มโนธาตุยา 
ความวา  อายตนะ  ๕    มีรูปายตนะเปนตน     เปนปจจัยแกมโนธาตุทั้ง   ๓ 
พรอมท้ังธรรมที่สัมปยุต   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย    แตไมไดเปนไป 
ในขณะเดียวกัน.      สองบทวา  สพฺเพ   ธมฺมา   ความวา  อายตนะ  ๕  ม ี
รูปายตนะเปนตนเหลาน้ีดวย    ไญยธรรมทั้งหมดท่ีเหลือดวย    เปนปจจัย 
แกมโนวิญญาณธาตุ   พรอมท้ังธรรมที่สัมปยุตที่เหลือ   เวนธาตุ   ๖  เหลา๑นี้ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           ดวยคําวา  ย   ย  ธมฺม   อารพฺภ  เปนตนนี้   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงวา     ธรรมเหลาใดที่ตรัสวาเปนอารมณแหงวิญญาณธาตุ  ๗  เหลาน้ี  
ธรรมเหลาน้ันเปนอารัมมณปจจัยแกธาตุเหลาน้ัน         ในขณะที่ทําใหเปน 
อารมณเกิดข้ึน.    ถึงแมวาธรรมเหลาน้ันจะเปนอยางนั้นก็จริง   แตก็หาได 
เปนอารัมมณปจจัยในคราวเดียวกันไม     เพราะวาธรรมเหลาใด  ๆ  ปรารภ 
ธรรมเหลาใด ๆ เกิดข้ึน   ธรรมเหลาน้ัน ๆ   เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม 
เหลาน้ัน ๆ เฉพาะอยาง ๆ เทาน้ัน. 
           บทวา  อุปฺปชฺชติ   ผูศึกษาพึงทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
เหมือนคําวา  น้ํายอมไหลไป  ภูเขายอมต้ังอยู   อันพระองคตรัสดวยอํานาจ 
การพูดคลุมไปถึงกาลท้ังหมด.    ดวยบทน้ันยอมสําเร็จใจความวา    ธรรม 
๑.  ไดแก  เวนวิญญาณธาตุ  ๖  คือ  จักขุวญิญาณธาตุ  ฯ ล ฯ  มโนธาตุ.  
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เหลาใดปรารภธรรมเหลาใดเกิดข้ึนแลว         ธรรมเหลาใดปรารภธรรม    
เหลาใดจักเกิดข้ึน    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมดเกิดข้ึนแลว   แลวจักเกิดข้ึนดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัยเทานั้น.  คําวา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  นี้  เปนการ 
อธิบายโดยยอซึ่งธรรมที่พระองคตรัสไววา   เย  เย  ธมฺมา     (ธรรมเหลา 
ใด ๆ).     คําวา  เต  เต  ธมฺมา      คือ  ธรรมที่เปนอารมณเหลาน้ัน  ๆ. 
สองบทวา  เตส  เตส     ไดแก    ธรรม      คือจิตและเจตสิกเหลาน้ัน  ๆ. 
พรรณนาบาลีในอธิการนี้เพียงเทาน้ี.                                          
           ก็ชื่อวา   อารมณนีว้าโดยเปนสวน ๆ   แลว    ม ี ๖ อยาง   คือ รูปา- 
รมณ  สัททารมณ   คันธารมณ   รสารมณ   โผฏฐัพพารมณ   และธัมมารมณ.  
บรรดาอารมณเหลาน้ัน    อารมณที่เหลือเวนบญัญติั    วาโดยภูมิมี  ๔  คือ 
กามาวจรภูมิ   รูปาวจรภูมิ   อรูปาวจรภูมิ  และโลกุตตรภูมิ.  บรรดาอารมณ 
ที่นับเนื่องในภูมิ เหลาน้ัน      อารมณที่เปนกามาวจรมี  ๕  อยาง     โดย 
จําแนกเปนกุศล   อกุศล  วิบาก   กริิยา   และรูป.    อารมณที่เปนรูปาวจร 
และอรูปาจร   มีอยางละ  ๓   โดยเปนกุศล   วิบาก   และกริิยา.   อารมณที่ 
เปนโลกุตตรภูมิมี  ๓  อยาง     ดวยอํานาจเปนกุศล  วิบาก  และนิพพาน. 
อีกอยางหนึ่ง    อารมณนีท้ั้งหมดมี  ๗  อยาง   โดยจําแนกเปนกุศล   อกุศล 
วิบาก  กิริยา  รูป  นิพพาน  และบัญญัติ.    บรรดาอารมณ  ๗  อยางนั้น 
เมื่อวาโดยภูมิ   อารมณที่เปนกุศลมี  ๔  อารมณทีเ่ปนอกุศลเปนกามาวจร 
อยางเดียว   อารมณที่เปนวิบากเปนไปในภูมิ     อารมณที่เปนกิริยาเปน 
ไปในภูมิ  ๓  รูปเปนไปในภูมิเดียว   คือเปนกามาวจรเทาน้ัน  แมนิพพาน 
ก็เปนไปในภูมิเดียว     คือเปนโลกุตระเทาน้ัน     บัญญัติพนจากภูมิแล.  
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ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ     ในอารัมมณ- 
ปจจัยนี้   ดังพรรณนามานี้.    
           ก็ในอารมณนี้ซึ่งแตกตางกันอยางนี้     อารมณอันเปนกามาวจรกุศล 
เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม ๖ หมวดเหลาน้ี   คือ   กามาวจรกุศล   รูปาวจร- 
กุศล   อกุศล   กามาวจรวิบาก   กามาวจรกิริยา   รูปาวจรกิริยา.     อารมณ 
อันเปนรูปาวจรกุศล     เปนอารัมมณปจจัย     แกธรรม   ๖    หมวดเหลาน้ัน 
เพียง  ๕  หมวด   คือ   เวนกามาวจรวิบาก   อารมณที่เปนโลกตุตระ   เปน 
อารัมมณปจจัยเฉพาะแกกุศลและกิริยาเทาน้ัน    โดยท่ีกุศล    และกิริยานั้น 
เปนกามาวจร    และรูปาวจร.    อารมณที่เปนอกุศล   เปนปจจัยแกธรรม 
๖  หมวด  เหลาน้ี  คือ  กามาวจรกุศล   รูปาวจรกุศล  อกุศล   กามาวจรวิบาก 
กามาวจรกิริยา   และรูปาวจรกิริยา.    อารมณที่เปนกามาวจรวิบาก   เปน 
อารัมมณปจจัยแกธรรม  ๖  หมวดเหลาน้ันคือ   กามาวจรกุศล   รูปาวจรกุศล 
อกุศล    กามาวจรวิบาก    กามาวจรกิริยา   รูปาวจรกิริยา   อารมณที่เปน 
รูปาวจรวิบาก    เปนอารมัมณปจจัยแกธรรม  ๕  หมวดเหลานี้คือ    กามา- 
วจรกุศล    รปูาวจรกุศล    อกุศล    กามาวจรกิริยา    และรูปาวจรกิริยา. 
แมอารมณที่เปนอรูปาวจรวิบาก   ก็เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม  ๕  หมวด 
เหลาน้ีเหมือนกัน.     อารมณที่เปนโลกุตตรวิบาก     เปนอารัมมณปจจัย 
เฉพาะแกกุศล     และกริยิาเทาน้ัน     โดยกุศลและกิริยานั้นเปนกามาวจร 
และรูปาวจร.       อารมณที่เปนกามาวจรกิริยา      เปนอารัมมณปจจัยแก 
ธรรม  ๖  หมวดเหลาน้ีคือ  กามาวจรกุศล   รูปาวจรกุศล   อกศุล   กามา- 
วจรวิบาก   กามาวจรกิริยา   และรูปาวจรกิริยา.     บรรดาธรรม ๖ หมวด 
เหลาน้ี      อารมณที่เปนรูปาวจรกิริยา      เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม  ๕  
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หมวด  เวนกามาวจรวิบาก.  อารมณที่เปนอรูปาวจรกิริยา  เปนอารัมมณ-  
ปจจัยแกธรรม  ๖ หมวดเหลาน้ี     คือ  ๕ หมวดเหลาน้ัน   และอรูปาวจร- 
กิริยา.   อารมณคือรูป   กลาวคือรูปขันธที่มีสมุฏฐาน  ๔   เปนอารัมมณ-  
ปจจัยแกธรรม ๖ หมวดเหลาน้ันคือ   กามาวจรกุศล   รูปาวจรกุศล   อกุศล 
กามาวจรวิบาก   กามาวจรกิริยา   และรูปาวจรกิริยา.   อารมณคือนิพพาน 
เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม  ๖  หมวดเหลาน้ีคือ   กามาวจรกุศล  รูปาวจร- 
กุศล   โลกุตตรกุศล   โลกุตตรวิบาก   กามาวจรกิริยา  และรูปาวจรกิริยา. 
อาจารยบางพวกไมเอารูปาวจรกุศล   และรูปาวจรกิริยา   คําน้ัน   ผูศึกษา 
พึงพิจารณาโดยที่ถูกท่ีควร.    สวนอารมณที่เปนบัญญัติซึ่งมีประการตาง  ๆ 
เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม  ๙  หมวดเหลาน้ีคือ  กศุลท่ีเปนไปในภูมิทั้ง  ๓ 
อกุศล   รูปาวจรวิบาก   อรูปาวจรวิบาก   และกิริยาที่เปนไปในภูมิทั้ง   ๓. 
บรรดาอารมณเหลาน้ัน    อารมณใด ๆ   เปนปจจัยแกธรรมใด ๆ    ธรรม 
นั้น ๆ ชื่อวาเปนปจจยุบบันแหงอารมณนั้น ๆ.     ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย 
โดยธรรมท่ีเปนปจจยุบบันในอารัมมณปจจัย   ดังพรรณนามานี้   แล. 
                      วรรณนานิทเทสแหงอารัมมณปจจัย  จบ 
           [๔]  อธิปติปจจัย      ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนอธิบดี 
กลาวคือ 
           ๑.   อธิบดี  คือ  ฉนัทะ  เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายท่ีประกอบ 
กับฉันทะ  และแกรูปท้ังหลายท่ีมีฉันทะ   และธรรมท่ีประกอบกับฉันทะ 
นั้น   เปนสมฏุฐาน  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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           ๒.   อธิบดี  คือ  วิรยิะ  เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบ 
กับวิริยะ    และแกรูปท้ังหลายท่ีมีวิรยิะ   และธรรมท่ีประกอบกับวิริยะ  
นั้นเปนสมุฏฐาน  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   
           ๓.   อธิบดี  คือ  จติ   เปนปจจยัแกธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับ 
จิต      และแกรูปท้ังหลายท่ีมีจิต      และธรรมที่ประกอบกับจิตนั้นเปน 
สมุฏฐาน  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           ๔.   อธิบดี  คือ  วมิังสา    เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับ 
วิมังสา   และแกรูปท้ังหลายท่ีมีวิมังสา   และธรรมที่ประกอบกบัวิมังสา 
นั้นเปนสมุฏฐาน   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           ๕.   ธรรมทั้งหลายเหลาใด  ๆ     เกิดขึ้นเพราะกระทํากรรมใด  ๆ 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน      ธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ  เปนปจจัย 
แกธรรมนั้น ๆ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
 
                          วรรณนานิทเทสแหงอธิปติปจจัย 
           พึงทราบวินิจฉัยในอธิปติปจจัยนิทเทสตอไป.   บทวา  ฉนฺทาธิปติ 
ไดแก  อธิบดี  คือฉันทะ.   คําวา  ฉันทาธิปตินั้น   เปนชื่อแหงกัตตุกัมยตา- 
ฉันทะ.  (ฉันทะคือความเปนผูใครเพ่ือจะทํา) ที่เกิดข้ึนในเวลาจิตทําฉันทะ 
ใหหนัก   ใหเปนใหเกิดข้ึน.   แมในบทท่ีเหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           ถามวา    เพราะเหตุไรในนิทเทสแหงอธิปติปจจัยนี้   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงไมตรัสวา  อธิบดีเปนปจจัยแกกรรมท่ีสัมปยุตดวยอธิบดี  เหมือน 
ในนิทเทสแหงเหตุปจจัย   ซึ่งตรัสไววา   เหตุเปนปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุต  
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ดวยเหตุ   (แต)  ทรงแสดงเทศนาโดยนัยเปนตนวา   ฉันทาธิปติเปนปจจัย  
แกธรรมที่สมัปยุตดวยฉันทะ.    ตอบวา  เพราะอธิบดีไมมีในขณะเดียวกัน  
จริงอยู    ในนัยกอน  เหตุสองหรือสาม  เปนเหตุปจจัยในขณะเดียวกันได 
เพราะไมละภาวะท่ีอุปการะ    โดยอรรถวา    เปนมูลราก.     แตอธิบดีเปน   
อุปการะ.   โดยอรรถวา  เปนใหญ   และธรรมเปนอันมากจะชื่อวาเปนใหญ 
ในขณะเดียวกันหาไดไม   เพราะฉะนั้น   ธรรมเหลาน้ัน   แมเกิดข้ึนคราว 
เดียวกัน     จะเปนอธิปติปจจัยในขณะเดียวกันยอมไมได     เพราะภาวะที่ 
อธิปติปจจัยไมมีในขณะเดียวกันนั้น.   ในนิทเทสแหงอธิปติปจจัยนี้พระผู- 
มีพระภาคเจาจึงทรงแสดงเทศนาดังท่ีกลาวมาแลว.       
           พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงสหชาตธิปติอยางนี้แลว      บัดนี ้ 
เพ่ือจะทรงแสดงอารัมมณาธิปติ   จึงทรงเริ่มคําวา  ย   ย    ธมมฺ   ครุ   กตฺวา 
เปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน   คําวา  ย  ย   ธมมฺ   คือ  ซึ่งธรรมท่ีเปน 
อารมณใด ๆ.  สองบทวา ครุ  กตฺวา   ไดแก  ทําใหหนัก  คือใหหนักแนน 
ใหเปนธรรมชาติที่ควรได   ไมควรทอดท้ิง  ไมควรดูหม่ิน   ดวยอํานาจการ 
เคารพและยําเกรง   หรือดวยอํานาจการพอใจ.    คําวา  เต  เต   ธมฺมา  คือ 
ธรรมที่ควรทําใหหนักนั้น   ๆ.    คําวา  เตส   เตส   คือธรรมทีท่ําใหหนัก 
เหลาน้ันๆ.    ทวา  อธิปติปจฺจเยน   คือ  เปนปจจัยดวยอํานาจอารัมมณาธิ-  
ปติปจจัย.  พรรณนาบาลีในอธิการน้ีเพียงเทาน้ี.         
           ก็ชื่อวา  อธิบดีนี้  มี  ๒  อยาง  คือ  สหชาตธิปติ  และอารัมมณา- 
แหงฉันทะเปนตน.    ใน ๔ อยางนั้น   และอธิบดีเมื่อวาโดยภูมิมีอยางละ  ๔ 
คือเปนกามาวจรเปนตน.   บรรดาอธิบดีที่เปนกามาวจรเปนตนน้ัน   อธิบดี  
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ที่เปนกามาวจรมี  ๓  อยาง   คือ  กุศล   อกุศล  และกิริยา  แตครัน้ถึงอกุศล  
ยอมไมไดวิมังสาธิปติ.   อธิบดีที่เปนรูปาวจรและอรูปาวจร   มีอยางละสอง  
คือ  เปนกุศลและกิริยา.   อธิบดีที่เปนโลกุตตระมี  ๒  อยาง  คือ เปนกุศล 
และวิบาก  แตเมื่อวาโดยชาติ  อารัมมณาอธิปติมี  ๖  อยาง  คือ กุศล  อกุศล 
วิบาก   กริิยา  รูป   และนพิพาน.   ผูศกึษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนก 
โดยประการตาง ๆ ในอธิการน้ี   ดังพรรณนามาน้ี. 
           ก็ในสหชาตาธิปตินี้ซึ่งแตกตางกัน   ดังพรรณนามาแลวน้ี    อธิบดี 
กลาวคือ     กามาวจรกุศลและกิริยา   กอน    เปนอธิปติปจจัยแกธรรมที ่
สัมปยุตกับตน    และรูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐาน    ในเวลาท่ีสหชาตธรรมทํา 
อธิบดีอื่นมีฉันทะเปนตน  ใหเปนใหญเกิดข้ึนในจิตตุปบาทท่ีประกอบดวย 
เหตุ  ๒   และเหตุ ๓.   แมในอธิบดี    กลาวคือ   รปูาวจรกุศลและกิริยา 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.    ก็ในอธิการน้ี   ไดเฉพาะอธิบดีที่เปนรูปาวจรกุศลและ 
กิริยาเทาน้ัน    เพราะวาธรรมเหลาน้ันยอมเกิดข้ึนโดยไมพรากจากสหชาตา- 
ธิปติ.   สวนอธิบดี    กลาวคือ    อรูปาวจรกุศลและกิริยา  เหมือนกับอธิบดี 
ที่เปนรูปาวจรในปญจโวการภพ.    แตในจตุโวการภพ    ยอมเปนอธิปติ- 
ปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตเทาน้ัน.   อธิบดีที่เปนกามาวจรทั้งหมด   ที่เกิดข้ึน 
ในจตุโวการภพนั้นก็เหมือนกัน.      อธิบดีที่เปนโลกุตตระทั้งฝายกุศลและ 
วิบาก   ยอมเปนอธิปติปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุต  และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน 
อยางเดียว  ในปญจโวการภพ.   ในจตุโวการภพ   เปนปจจัยเฉพาะแกอรูป 
ธรรมเทานั้น.  
           อกุศลเปนอธิปติปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตโดยแนนอน   ในมิจฉัตต- 
นิยตจิต  และแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในกามภพ.  
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           อกุศลท่ีเปนอนิยตธรรม   (ใหผลไมแนนอนในลําดับจุติจิต)   เปน  
อธิปติปจจัยแกธรรมที่สมัปยุต     และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานเหลาน้ัน   ใน 
เวลาท่ีตนเปนอธิบดี   ในกามภพ   และรูปภพ.    เปนอธิปติปจจัยเฉพาะ  
แกอรูปธรรมเทาน้ัน   ในอรูปภพ.   นี้เปนนัยในสหชาตาธิปติปจจัยกอน. 
           สวนในอารัมมณาธิปติปจจัย  มีอธิบายดังตอไปนี้ 
           กามาวจรกุศล    เปนอารัมมณาธิปติปจจัยแกธรรมสองหมวดเหลานี้  
คือ  กามาวจรกุศล  และอกุศลที่สหรคตดวยโลภะ.   นัยในอารัมมณาธิปติ- 
ปจจัยที่เปนกุศล   แมในรูปาวจร   และอรูปาวจร   ก็นัยนี้เหมือนกัน.        
           สวนอารัมมณาธิปติที่เปนโลกุตตรกุศล    เปนอารัมมณาธิปติปจจัย 
แกกุศลญาณสัมปยุต   และกิริยาญาณสัมปยุต   ที่เปนกามาวจร. 
           ก็ชื่อวา  อารัมมณาธิปติที่เปนอกุศล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
วา   จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ    จิตตุปบาทน้ัน   เปนอารัมมณาธิปติ 
ปจจัยเฉพาะแกอกุศลที่สหรคตดวยโลภะเทาน้ัน.                                  
           ฝายอารัมมณาธิปติฝายวิบากท่ีเปนกามาวจร   รูปาวจร   และอรูปา- 
วจร  เปนอารัมมณาธิปติปจจัยเฉพาะแกอกุศลที่สหรคตดวยโลภะเทาน้ัน. 
           อารัมมณาธิปติที่เปนโลกุตตรวิบาก     เปนอารัมมณาธิปติปจจัยแก 
มหากุศลญาณสัมปยุต  และมหากิริยาญาณสัมปยุตเทาน้ัน. 
           ก็เม่ือวาโดยประเภทท่ีเปนกามาวจร   เปนตน        อารัมมณาธิปติที่ 
เปนกิริยาทั้ง ๓       เปนอารัมมณาธิปติปจจัยแกอกุศลที่สหรคตดวยโลภะ 
เทาน้ัน.   อารัมมณาธิปติที่เปนรูปขันธ   กลาวคือรูปที่เกิดจากสมุฏฐานท้ัง  ๔ 
เปนอารัมมณาธิปติปจจัยแก   กุศลท่ีสหรคตดวยโลภะเทาน้ัน.   นิพพานเปน 
อารัมมณาธิปติปจจัยแกธรรม   ๔  หมวดเหลาน้ันคือ    มหากุศลญาณสัมปยุต  
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มหากิริยาสัมปยุต        อันเปนกามาวจร      โลกุตตรกุศล       และโลกุตตร-  
วิบาก.    ผูศกึษาพึงทราบวินิจฉัย    โดยปจจยุบบันในอารัมณาธิปติปจจัยนี้  
อยางนี้แล.  
                       วรรณนานิทเทสแหงอธิปติปจจัย  จบ 
 
           [๕]  อนันตรปจจัย     ธรรมทีช่วยอุปการะโดยความติดตอกัน 
ไมมีระหวางค่ัน  กลาวคือ 
           ๑.  จกัขุวิญญาณธาตุ  และธรรมท้ังหลายที่ประกอบกบัจักข-ุ 
วิญญาณธาตุนั้น  เปนปจจัยแกมโนธาตุ  และแกธรรมทั้งหลายที่ 
ประกอบกับมโนธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           ๒.  มโนธาตุ   และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับมโนธาตุ   เปน 
ปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับมโน- 
ธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           ๓.  โสตวิญญาณธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกบัโสต- 
วิญญาณธาตุนั้น     เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายท่ี 
ประกอบกับมโนธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           ๔.  มโนธาตุ       และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น 
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ      และแกธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับ  
มโนวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           ๕.  ฆานวิญญาณธาตุ     และธรรมท้ังหลายที่ประกับฆาน-  
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วิญญาณธาตุนั้น  เปนปจจัยแกมโนธาตุ  และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบ  
กับมโนธาตุนั้น    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
           ๖.   มโนธาตุ       และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น  
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับมโน- 
วิญญาณธาตุนั่น  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ๗.  ชวิหาวิญญาณธาตุ   และธรรมท้ังหลายที่ประกอบกบัชิวหา 
วิญญาณธาตุนั้น     เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายท่ี 
ประกอบกับมโนธาตุนั้น    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           ๘.   มโนธาตุ       และธรรมท้ังหลายท่ีประกอบกับมโนธาตุนั้น 
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ   และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับมโน- 
วิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย                             
           ๙.   กายวิญญาณธาตุ      และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกบักาย 
วิญญาณธาตุนั้น     เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายท่ี 
ประกอบกับมโนธาตุนั้น   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
          ๑๐.   มโนธาตุ         และธรรมท้ังหลายท่ีประกอบกับมโนธาตุนั้น 
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ      และแกธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับ 
มโนวิญญาณธาตุนั้น    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
          ๑๑.   กศุลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกกุศลธรรม 
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
          ๑๒.   กุศลธรรมทัง้หลายท่ีเกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกอัพยากต. 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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           ๑๓.  อกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           ๑๔.  อกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกอัพยากต-  
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
           ๑๕.  อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกอัพยา- 
กตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง  ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           ๑๖.  อพัยากตธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           ๑๗.  อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกอกุศล 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย                
           ๑๘.  ธรรมทั้งหลายเหลาใด ๆ    เกิดขึ้นในลําดับแหงธรรมท้ัง- 
หลายเหลาใด        ธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ      เปนปจจัยแกธรรม 
ทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 
                       วรรณนานทิเทสแหงอนันตรปจจัย 
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน  อนันตรปจจัยนิทเทส  ตอไป.  บทวา 
มโนธาตุยา  คือ แกวิบากมโนธาตุ.   บทวา มโนวิญญาณธาตุยา คือ แก 
อเหตุวิบากมโนวิญญาณธาตุ  ที่ทําหนาท่ีสันตีรณกิจ  คือพิจารณาอารมณ. 
ก็ตอจากน้ันไป   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงมโนวิญญาณธาตุ   ที่ทําหนาท่ี  
โวฏฐัพพนะ  ชวนะ  ตทารัมมณะ  และภวังค  พระองคจึงทรงยอเทศนา 
โดยแสดงนัยไววา    ธาตุเหลาน้ัน     แมจะไมไดตรัสไวก็จริง    แตผูศึกษา 
พึงทราบไดโดยนัยนี้.    แกธาตุเหลาน้ัน    อันพระผูมีพระภาคเจาทรงยอเขา  
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ในนัยที่ ๖  มอีาทิวา  ปุริมา  ปุริมา กุสลา  ธมฺมา   ผูศึกษาพึงทราบวา 
พระองคไมตรัสในอธิการน้ีอีก.    
           บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา  ปุริมา  ปุรมิา    ผูศึกษาพึงทราบ- 
ธรรม  คือกุศลชวนะที่ดับไปโดยไมมีระหวางค่ัน  ในทวารทั้ง  ๖.          
           สองบทวา ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  ไดแก ธรรมคือกุศลชวนะ  ที่เกิด  
ข้ึนติดตอกันไปนั่นเอง. 
           บทวา  กุสลาน  ไดแก กุศลจิตชนิดเดียวกัน. 
           สวนบทวา อพฺยากตาน  นี้   ไดแก อัพยากตะ    อันเปนอนันตร- 
ปจจัยแกกุศลน้ี         พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจของตทาลัมพนะ  
ภวังค  และผลสมาบัติที่เกิดข้ึนลําดับแหงกุศล.     บทวา  อพฺยากตาน   ใน 
อกุศลมูลกะ   ไดแก อัพยากตะ   อันเปนตทาลัมพนะ   และภวังคเทาน้ัน.   
บทวา อพฺยากตาน    ในอัพยากตมูลกะ   ไดแกอัพยากตะ  อันเปนกิริยา 
และวิบาก   อันเปนไปดวยอํานาจแหงอาวัชชนะ    และชวนะ   หรือวาดวย 
อํานาจแหงภวังค.     นัยนีย้อมใชไดแมในวิถีจิตท่ีเปนไปต้ังแตกิริยามโน- 
ธาตุ  ที่ทําหนาท่ีโวฏฐัพพนะ  จนถึงมโนวิญญาณธาตุทีเดียว. 
           บทวา  กุสลาน    ไดแก  กุศลชวนะดวงที่หนึ่ง    ที่เกิดตอจากโวฏ- 
ฐัพพนะจิตในปญจทวาร  และที่เกิดตอจากอาวัชชนจิตในมโนทวาร.  แม 
ในบทวา  อกสุลาน  ก็นัยนี้  เหมือนกนั. 
           บทวา  เยส  เยส  น     เปนเครื่องกําหนดโดยยอ    ซึ่งธรรมท่ีเปน 
อนันตรปจจัยทั้งหมด.    พรรณนาบาลีในนิทเทสแหงอนันตรปจจัยนี้เทาน้ี  
กอน.  
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           ก็ชื่อวาอนันตรปจจัยนี้      ผูศึกษาพึงทราบวา    ไดแก  หมวดแหง  
อรูปธรรมท่ีเปนไปในภูมิ  ๔  เวนนิพพาน.   อนันตรปจจัยนั้นจําแนกดวย  
สามารถแหงชาติได  ๔  ชาติ   คือเปนกุศล   อกุศล   วิบากและกิริยา.  ใน 
๔ ชาตินั้น      อนันตรปจจัยที่เปนกุศลมี  ๔  อยาง     คือเปนประเภทแหง 
กามาวจรเปนตน.     อกศุลเปนกามาวจรอยางเดียว.     วิบากเปนไปในภูมิ  
ทั้ง  ๔.   สวนอนันตรปจจัยที่เปนกิริยาเปนไปในภูมิ ๓.   ผูศึกษาพึงทราบ 
วินิจฉัยโดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ   ในอนนัตรปจจัยนี้   ดังพรรณนา 
มาแลว. 
           ก็ในอนันตรปจจัย    ซึ่งจําแนกไดดังแสดงมาแลว   กามาวจรกุศล  
เปนอนันตรปจจัยแกกามาวจรกุศล     ที่เหมือนกันกับตนเทาน้ัน     สวน 
กามาวจรกุศลที่เปนญาณสัมปยุต    เปนอนันตรปจจัย   แกธรรมสามหมวด 
เหลาน้ี   คือรปูาวจรกุศล   อรูปาวจรกุศล   และโลกุตตรกุศล. 
           กามาวจรกุศล       เปนอนันตรปจจัยแกธรรม ๔  หมวดเหลาน้ีคือ 
กามาวจรวิบาก   รูปาวจรวิบาก   อรูปาวจรวิบาก   และโลกุตตรวิบาก. 
           รูปาวจรกุศล     เปนอนันตรปจจัย  แกธรรม   ๓  หมวดเหลาน้ี    คือ 
รูปาวจรกุศล  กามาวจรวิบากญาณสัมปยุต  และรปูาวจรวิบาก. 
           อรูปาวจรกุศล    เปนอนันตรปจจัยแกธรรม  ๔ หมวดเหลาน้ี    โดย 
ไมแปลกกัน    คือวิบาก๑ทั้งสองเหลาน้ัน   และกุศล๒และวิบากของตน.   ก็ใน 
อธิการน้ี   เมือ่วาโดยพิเศษ  เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล          เปนอนันตร- 
ปจจัยแกโลกุตตรวิบาก   กลาวคืออนาคามิผล. 
           โลกุตตรกุศล     เปนอนันตรปจจัยเฉพาะแกโลกุตตรวิบากเทาน้ัน. 
๑.  คือ   กามวบิาก  รูปวิบาก.    ๒.  อรูปกศุล   อรูปวิบาก.  
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           อกุศล   เปนอนันตรปจจัยแกอกุศล   กุศลวิบาก    และอกศุลวิบาก    
โดยไมแปลกกัน.   ก็เม่ือวาโดยแปลกกันในอธิการน้ี   อกุศลทีส่ัมปยุตดวย 
สุขเวทนาและอุเบกขาเวทนา   เปนอนันตรปจจัยแกธรรม ๔ หมวดเหลานี้  
คือกุศลวิบาก   อกุศลวิบาก   และรูปาวจรวิบาก   อรูปาวจรวิบาก  
           กามาวจรวิบาก  เปนอนันตรปจจัยแกกามาวจรวิบาก.  วิบากญาณ- 
สัมปยุต  หรอืญาณวิปปยุต  เปนอนันตรปจัยแกกามาวจรกิริยาอาวัชชนจิต.  
           อน่ึงในอนันตรปจจัยนี้    มหาวิบากญาณสัมปยุต    เปนอนันตร- 
ปจจัยแกธรรม   หมวดเหลาน้ี       คือ    กามาวจรวิบาก     อาวัชชนจิต 
และรูปาวจรวิบาก  อรูปาวจรวิบากท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจปฏิสนธิ.  
           รูปาวจรวิบาก    เปนอนันตรปจจัยแกธรรม  ๔  หมวดเหลาน้ี     คือ 
ติเหตุกกามาวจรวิบาก  รปูาวจรวิบาก  อรูปาวจรวิบาก  และกามาวจรกิริยา 
อาวัชชนจิต. 
           อรูปาวจรวิบาก    เปนอนันตรปจจัยแกธรรม  ๓  หมวดเหลาน้ัน   คือ 
ติเหตุกกามาวจรวิบาก      อรูปาวจรวิบาก     และกิริยาอาวัชชนจิตท่ีเปน 
กามาวจร. 
           โลกุตรวิบาก    เปนอนันตรปจจัยแกธรรม  ๔  หมวดเหลาน้ี    คือ 
ติเหตุกกามาวจรวิบาก    รูปาวจรวิบาก    อรูปาวจรวิบาก   และโลกุตตร 
วิบาก. 
           กามาวจรกิริยา    เปนอนันตรปจจัยแกธรรม  ๙  หมวดเหลาน้ัน   คือ 
กามาวจรกุศล  อกุศล   วิบากจิตท้ัง ๔  ภูมิ   และกริิยาจิตท้ัง ๓ ภูมิ. 
           รูปาวจรกิริยา     เปนอนันตรปจจัยแกธรรม  ๓  หมวดเหลาน้ี    คือ 
ติเหตุกกามาวจรวิบาก   รปูาวจรวิบาก   และรูปาวจรกิริยา.  
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           อรูปาวจรกิริยา   เปนอนันตรปจจัยแกธรรม  ๕  หมวดเหลาน้ัน   คือ 
ติเหตุกกามาวจรวิบาก   รปูาวจรวิบาก   อรูปาวจรวิบาก   โลกุตตรวิบาก  
และอรูปาวจรกิริยา.     ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยธรรมที่เปนปจจยุบบัน  
ในอนันตรปจจัยนี้   อยางนี้แล. 
                        วรรณนานิทเทสแหงอนันตรปจจัย  จบ 
           [๖]    สมนันตรปจจัย         ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความติดตอ 
กันไมมีระหวางค่ันดวย     กลาวคือ 
           ๑.  จกัขุวิญญาณธาตุ      และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับจักข-ุ 
วิญญาณธาตุนั้น  เปนปจจัยแกมโนธาตุ  และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบ 
กับมโนธาตุนั้น  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
           ๒.   มโนธาตุ     และธรรมท้ังหลายท่ีประกอบกับมโนธาตุนั้น 
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ    และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับมโน- 
วิญญาณธาตุนั้น   ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย                         
           ๓.   โสตวิญญาณธาตุ      และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับโสต- 
วิญญาณธาตุนั้น  เปนปจจัยแกมโนธาตุ  และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบ 
กับมโนธาตุนั้น  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย                  
           ๔.   มโนธาตุ       และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น 
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ   และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับมโน- 
วิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย                          
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           ๕.  ฆานวิญญาณธาตุ     และธรรมท้ังหลายที่ประกอบกบัฆาน-  
วิญญาณธาตุนั้น  เปนปจจัยแกมโนธาตุ   และธรรมท้ังหลายท่ีประกอบ 
กับมโนธาตุนั้น  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  
           ๖.  มโนธาตุ       และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น 
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับมโน- 
วิญญาณธาตุนั่น  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย                        
           ๗.  ชวิหาวิญญาณธาตุ  และธรรมท้ังหลายที่ประกอบกบัชิวหา- 
วิญญาณธาตุนั้น  เปนปจจัยแกมโนธาตุ  และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบ 
กับมโนธาตุนั้น  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 
           ๘.  มโนธาตุ       และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น 
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ       และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับ 
มโนวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
           ๙.   กายวิญญาณธาตุ       และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกบักาย- 
วิญญาณธาตุนั้น   เปนปจจัยแกมโนธาตุ  และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบ  
กับมโนธาตุนั้น  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
          ๑๐.  มโนธาตุ        และธรรมท้ังหลายท่ีประกอบกับมโนธาตุนั้น 
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ    และธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับมโน- 
วิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย                        
          ๑๑.  กศุลธรรมทั้งหลายี่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกกุศลธรรม  
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
          ๑๒.  กุศลธรรมทัง้หลายท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย              
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           ๑๓.  อกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอนๆ  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  
           ๑๔.  อกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
           ๑๕.  อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกอัพยา- 
กตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
           ๑๖.   อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
           ๑๗.   อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน  ๆ    เปนปจจัยแกอกุศล- 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
           ๑๘.   ธรรมทั้งหลายเหลาใด ๆ      คือ    จิตและเจตสิก      เกิด 
ขึ้นในลําดับแหงธรรมท้ังหลายเหลาใด ๆ      ธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน  ๆ 
เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ        ดวยอํานาจของสมนันตร- 
ปจจัย. 
 
                     วรรณนานทิเทสแหงสมนันตรปจจัย 
           นิทเทสแหงสมนันตรปจจัย    เหมือนกับอนันตรปจจัยน้ีเอง.  ก ็
ปจจัยทั้งสองน้ีกวางขวางมาก   เพราะฉะนั้น   พึงกําหนดถือเอาความพิสดาร 
แหงปจจัยทั้งสองน้ัน   ดวยอํานาจการเกิดข้ึนของจิตท้ังหมด. 
                      วรรณนานิทเทสแหงสมนันตรปจจัย  จบ  
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           [๗]  สหชาตปจจัย     ธรรมทีช่วยอุปการะโดยความเกิดพรอม 
กัน  กลาวคือ                                                                    
           ๑.  นามขันธ ๔    เปนปจจัยซ่ึงกันและกัน  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย  
           ๒.  มหาภูตรูป ๔   เปนปจจัยซ่ึงกันและกัน     ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย 
           ๓.   ในปฏิสนธิขณะ  นามและรูปเปนปจจัยซ่ึงกันและกัน  ดวย 
อํานาจของสหชาต   ปจจยั 
           ๔.   จติและเจตสิกธรรมท้ังหลาย    เปนปจจัยแกรูปทั้งหลายท่ีม ี
จิตเปนสมุฏฐาน  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
           ๕.   มหาภูตรูป    เปนปจจัยแกอุปาทารูปท้ังหลาย    ดวยอํานาจ  
ของสหชาตปจจัย 
           ๖.   รปูธรรมทั้งหลาย    เปนปจจัยแกอรูปธรรมท้ังหลายในกาล 
บางครั้ง   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
           ๗.    รูปธรรมท้ังหลาย     ไมเปนปจจัยแกอรูปธรรมทัง้หลายใน 
กาลบางครั้ง  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
 
                       วรรณนานทิเทสแหงสหชาตปจจัย  
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน   สหชาตปจจัยนิทเทส   ตอไป. 
           บทวา  อฺมฺ   แปลวา ซึ่งกันและกัน.   ดวยบทน้ี  พระผูมี- 
พระภาคเจายอมทรงแสดงวา    ธรรมเหลาน้ัน     เปนปจจัยและปจจยุบบัน 
ในขณะเดียวกัน.    บทวา โอกฺกนฺติกฺขเณ  คือ   ในขณะปฏิสนธิในปญจ-  
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โวการภพ.  จริงอยู  ในขณะนั้นนามและรูปเกิดข้ึนเหมือนกาวลง  คือเหมือน  
แลนไป    ไดแก  เหมือนมาจากโลกอ่ืนแลวเขามาสูโลกนี้     เพราะฉะน้ัน  
ขณะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจงตรัสเรียกวา  โอกกันติกขณะ (ขณะกาวลง). 
ก็ในอธิการน้ี     คําวา รูป    พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาหทัยวัตถุ 
เทาน้ัน.    จรงิอยู   หทัยวัตถุนั้น   ยอมอํานวยประโยชนเพ่ือเปนสหชาต 
ปจจัยซึ่งกันและกันแกนาม     และนามก็อํานวยประโยชนเพ่ือเปนสหชาต 
ปจจัยซึ่งกันและกันแกหทัยวัตถุนั้น.    บทวา จิตฺตเจตสิกา  คือ  ขันธ  ๔ 
ในปวัตติกาล.   ในบทวา  สหชาตปจฺจเยน  นี้    รปูที่มีจิตเปนสมุฏฐาน 
ยอมไมอํานวยประโยชนเพ่ือเปนปจจัยแกจิตและเจตสิก        เพราะฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา  อฺมฺ.   อุปาทายรูป   ก็ไมอํานวย  
ประโยชนเพ่ือเปนปจจัยแกมหาภูตรูปเหมือนกัน.     คําวา   รูปธรรมเปน 
ปจจัยแกอรูปธรรม   คือหทัยวัตถุ   เปนปจจัยแกนามขันธ  ๔.    สองบทวา 
กิฺจิ  กาเล  คือ ในกาลบางคราว.   บทวา สหชาตปจฺจเยน  ตรสัหมายถึง 
ปฏิสนธิกาล.  บทวา  น  สหชาตปจฺจเยน  ตรัสหมายถึงปวัตติกาล. 
           ก็สหชาตปจจัยนี้ต้ังไวดวยสวน  ๖  สวนดังน้ีคือ  นามขันธ  ๔  เปน 
ปจจัยซึ่งกันและกัน   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัยเปนตน.   ใน   ๖  สวนน้ัน 
๓  สวนตรัสดวยอํานาจการเปนสหชาตปจจัยซึ่งกันและกัน       อีก ๓ สวน 
ไมไดตรัสดวยอํานาจการเปนสหชาตปจจัยซึ่งกันและกัน. 
           บรรดาสหชาตปจจัย  ๖  สวนน้ัน   อรูปธรรมเทาน้ัน  เปนทั้งปจจัย 
และปจจยุบบันในสวนท่ี ๑. 
          เฉพาะรูปธรรมอยางเดียว        เปนทั้งปจจัยและปจจยุบบันในสวน 
ที่ ๒.  
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           นามและรูปเปนปจจัยและปจจยุบบันในสวนท่ี ๓.  
           อรูปเปนปจจัย  รปูเปนปจจยุบบันในสวนท่ี  ๔. 
           รูปเทาน้ันเปนทั้งปจจัยและปจจยุบบันในสวนท่ี ๕. 
           รูปเปนปจจัย  อรูปเปนปจจยุบบันในสวนท่ี ๖. 
           พรรณนาบาลีในสหชาตปจจัยนิทเทสเทานี้กอน.  
           ก็สหชาตปจจัยนี้  จําแนกโดยชาติได ๕ ชาติ  คือกุศลชาติ  อกุศล- 
ชาติ    วิบากชาติ   กริิยาชาติ    และรูปชาติ.     ในชาติทั้ง ๕ นั้น     กุศล 
จัตตามภูมิได  ๔  ภูม ิ  อกุศลไดภูมิเดียว   วิบากได  ๘  ภูม ิ กริิยาได ๓ ภูม ิ
รูปไดกามาวจรภูมิภูมิเดียวเทาน้ัน       ฉะน้ัน    พึงทราบวินิจฉัยในสหชาต- 
ปจจัยนี้   โดยการจําแนกเปนประการตาง ๆ เพียงเทาน้ี. 
           ก็ในสหชาตปจจัยที่จําแนกแลวน้ี   อยางนี้    กุศลแมเปนไปได   ภูมิ 
เปนสหชาตปจจัย   แกธรรมอันสัมปยุตกับตนน่ันเทียว   และแกรูปอันมีจิต  
เปนสมุฏฐาน.   อกุศลก็เชนเดียวกัน.   ก็ในสหชาตปจจัยนี้    จิตใดเกิดใน 
อรูปภูมิ    จิตน้ันเปนสหชาตปจจัยแกอรูปธรรมเทาน้ัน.   กามาวจรวิบาก 
รูปาวจรวิบาก   เปนสหชาตปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานน้ันเทียว   และ 
แกธรรมที่สมัปยุต.   ก็ในสหชาตปจจัยนี้     จิตใดใหรูปเกิดไมได    จิตน้ัน 
เปนสหชาตปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตเทาน้ัน.     จิตใดเกิดข้ึนในปฏิสนธิกาล 
จิตน้ันเปนสหชาตปจจัยแกกัมมชรูปดวย.      อรปูวิบาก  เปนสหชาตปจจัย  
แกธรรมที่สมัปยุตเทาน้ัน. 
           โลกุตตรวิบาก   เปนสหชาตปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุต    และรูปที่มีจิต 
เปนสมุฏฐานในปญจโวการภพ.   เปนปจจัยแกอรูปธรรมเทานั้น   ในจตุ- 
โวการภพ.   กามาวจรกิรยิา   และ อรปูาวจรกิริยา   เปนสหชาตปจจัยแก  
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ธรรมที่สัมปยุต    และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปญจโวการภพ.    ในจตุ-   
โวการภพ    เปนปจจัยเฉพาะแกอรูปธรรมเทาน้ัน.   รูปาวจรกิริยา    เปน 
สหชาตปจจัยโดยสวนเดียว   แกธรรมท่ีสัมปยุตและรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน. 
สําหรับรูปที่เกิดจากสมุฏฐานท้ัง  ๔  ในรูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน  มหาภูต 
รูป ๑       เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย  แกมหาภูตรูป  ๓    มหาภูตรูป ๓ 
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัยแกมหาภูตรูปหน่ึง      มหาภูตรูป  ๒  เปนปจจัย 
โดยสหชาตปจจัยแกมหาภูตรูป  ๒        มหาภูตรูปเปนปจจัยแกอุปาทานรูป 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.      ในขณะปฏิสนธิของกามาวจรและรูปาวจร 
วัตถุรูปเปนปจจัยแกวิบากขันธ    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.      สวนใน 
บรรดารูปทีม่ีอุตุ  จิต  และอาหารเปนสมุฏฐาน  มหาภูตรูปเปนปจจัยซึ่งกัน 
และกัน  และแกอุปาทายรูปดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.     ผูศึกษาพึงทราบ 
วินิจฉัย  แมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในสหชาตปจจัยนี้     อยางนี้แล. 
                       วรรณนาแหงสหชาตปจจัยนิทเทส  จบ 
 
           [๘]  อัญญมัญญปจจัย    ธรรมที่ชวยอุปการะโดยตามอาศัย 
กันและกัน    กลาวคือ 
           ๑.   นามขันธ  ๔  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
           ๒.   มหาภูตรูป ๔  เปนปจจยั   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
           ๓.   ในปฏิสนธิขณะ    นามรปูเปนปจจัย      ดวยอํานาจของ 
อัญญมัญญปจจัย.  
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                      วรรณนานิทเทสแหงอัญญมัญญปจจัย 
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน    อญัญมัญญปจจัยนิทเทส   ตอไป.  
           บาลีมาแลวดวยอํานาจสวนสามขางตน       แหงสหชาตปจจัยนิทเทส 
การพรรณนาบาลีนั้น          เหมือนกบัที่กลาวแลวในสหชาตปจจัยนิทเทส  
นั้นเอง   เพราะฉะนั้น    ขาพเจาจึงไมถือเอาอีก. 
           ก็อัญญมัญญปจจัยนี้    วาดวยอํานาจแหงชาติ  จําแนกออกได  ๕  ชาติ 
คือ กุศล   อกุศล   วิบาก   กริิยา   และรูป.    ใน  ๕  ชาตินั้น   กศุลวาโดย 
ภูมิมี  ๔  อยาง.   อธิบายท้ังหมดเหมือนกับสหชาตปจจัยหนหลัง.    ผูศึกษา 
พึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ     ในอัญญมัญญปจจัย 
นิทเทสน้ี  ดงัพรรณนามาแลว.   
           ก็ในอัญญมัญญปจจัยนี้  ที่จําแนกแลวอยางนี้   กุศลท่ีเปนไปในภูมิ ๔ 
ทั้งหมด   เปนปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยตุกับตน   ดวยอํานาจของอัญญมัญญ- 
ปจจัย.   อกุศลก็เหมือนกัน.    สวนในวิบาก   กามาวจรวิบาก  และ  รูปา- 
วจรวิบาก  เปนอัญญมัญญปจจัยแกวัตถุรูปในปฏสินธิกาล   เปนอัญญมัญญ- 
ปจจัยแกสัมปยุตธรรมในปวัตติกาล.   อรูปาวจรวิบาก  และ โลกุตตรวิบาก 
เปนปจจัยแกธรรมที่สมัปยุตกับตนเทานั้น  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. 
กิริยาจิตแมทั้งหมดเปนอัญญมัญญปจจัย    เฉพาะแกธรรมที่สมัปยุตเทาน้ัน 
สําหรับรูปที่เกิดจากสมุฏฐานท้ัง  ๔     ในรูปที่เกิดจากกรรม    มหาภูตรูป ๑ 
เปนปจจัยแกมหาภูตรูป  ๓   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย   มหาภูตรูป ๓ 
เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.   มหาภูตรูป ๒ 
เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒     ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.      ในขณะ 
ปฏิสนธิของกามาวจร   และรูปาวจร   วัตถุรูปเปนปจจัยแกวิบากขันธ  ดวย  
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อํานาจของอัญญมัญญปจจัย.    ในบรรดารูปที่มีอุตุ    จิต  และอาหารเปน  
สมุฏฐาน    เฉพาะมหาภูตรูปเทาน้ันเปนปจจัยแกมหาภูตรูป    ดวยอํานาจ 
ของอัญญมัญญปจจัย.       ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย      แมโดยธรรมท่ีเปน  
ปจจยุบบันในอัญญมัญญปจจัยนี้   อยางนี้แล. 
                 วรรณนานิทเทสแหงอัญญมัญญปจจัย  จบ 
 
[๙]   นิสสยปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนที่อาศัยกลาวคือ 
           ๑.   ในนามขันธ  ๔     เปนปจจัยซ่ึงกันและกัน     ดวยอํานาจของ 
นิสสยปจจัย 
           ๒.   มหาภูตรูป  ๔    เปนปจจัยซ่ึงกันและกัน     ดวยอํานาจของ 
นิสสยปจจัย 
           ๓.   ในปฏิสนธิขณะ    นามรปูเปนปจจัยซึ่งกันและกัน     ดวย 
อํานาจของนิสสยปจจัย                                                     
           ๔.   จติและเจตสิกพรรมท้ังหลาย    เปนปจจัยแกรูปทั้งหลายท่ีม ี
จิตเปนสมุฏฐาน  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย 
           ๕.   มหาภูตรูป    เปนปจจัยแกอุปาทารูปท้ังหลาย    ดวยอํานาจ 
ของนิสสยปจจัย 
           ๖.   จกัขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ   และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น      ดวยอํานาจของนิสสย- 
ปจจัย  
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           ๗.  โสตายตนะ    เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ  และแกกรรม  
ทั้งหลายท่ีประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น   ดวยอาํนาจของนิสสยปจจัย 
           ๘.  ฆานายตนะ  เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ   และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น      ดวยอํานาจของนิสสย-  
ปจจัย                                                                        
           ๙.  ชวิหายตนะ   เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ   และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น     ดวยอํานาจของนิสสย- 
ปจจัย                                                                        
          ๑๐.  กายายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ   และแกกรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย 
          ๑๑.  มโนธาตุ   และมโนวิญญาณธาตุ   อาศัยรูปใดเปนไป    รูป 
นั้นเปนปจจัยแกมโนธาตุ   แกมโนวิญญาณธาตุ  และแกธรรมท้ังหลาย  
ที่ประกอบกบัมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของนิสสย- 
ปจจัย. 
                                                                       
                           วรรณนานิทเทสแหงนิสสยปจจัย 
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน  นิสสยปจจัยนิทเทส  ตอไป. 
           พระผูมีพระภาคเจา     ครั้นทรงแสดงนัยแหงสหชาตนิสสยปจจัยดวย 
อํานาจแหงสวนท่ี ๕  ขางตน    แหงสหชาตปจจัยนิทเทสแลว   เพ่ือจะทรง 
แสดงนัยแหงปุเรชาตนิสสยปจจัย   ดวยสวนท่ี ๖  อีก จึงทรงเริ่มคําวา จกฺขา- 
ยตน  จกฺขุวิฺาณธาตุยา  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  คําวา  ย   รูป 
นิสฺสาย    พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึง   วัตถรุปู.   จริงอยู   จิต   ๗๕  
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เหลาน้ัน   คือมโนธาตุ  ๓   มโนวิญญาณธาตุ  ๗๒  เวนอรูปวิบาก   อาศัย  
หทัยวัตถุนั้นเปนไป.  พรรณนาบาลีในอธิการน้ีเพียงเทาน้ี.  
           นิสสยปจจัยวาดวยอํานาจชาติ  จําแนกออกเปน ๕ ชาติ  โดยเปนกุศล 
เปนตน.    ใน  ๕   อยางนั้น    กุศลวาโดยภูมิมี  ๔  ภูมิ    อกุศลมีภูมิเดียว 
เทาน้ัน   วิบากมี ๔  ภูมิ   กิริยามี ๓  ภูมิ   รูปมีภูมิเดียวเทาน้ัน.   ผูศึกษา 
พึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ ในนิสสยปจจัยนี้     ดัง 
พรรณนามาน้ี. 
           ในนสิสยปจจัยซึ่งจําแนกแลวอยางนี้    กุศลที่เปนไปในภูมิ  ๔   เปน 
ปจจัยแกขันธที่สัมปยุตและรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปญจโวการภพ    ดวย 
อํานาจของนิสสยปจจัย.   อกุศลก็เหมือนกัน.   ในนิสสยปจจัยน้ี   จิตใดเกิด 
ข้ึนในอรูปภพ  จิตน้ันเปนนิสสยปจจัยแกอรูปธรรมเทาน้ัน. 
           กามาวจรวิบาก   และ รูปาจรวิบาก      เปนนิสสยปจจัยแกธรรมท่ี 
สัมปยุต     และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปวัตติกาล    เปนนิสสยปจจัยแก 
กัมมชรูปในปฏิสนธิกาล.     อรูปาวจรวิบาก    เปนนิสสยปจจัยแกธรรมที ่
สัมปยุตเทานั้น.   โลกุตตรวิบาก   เปนนิสสยปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุต   และ 
รูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปญจโวการภพ      เปนนิสสยปจจัยแกอรูปธรรม 
เทาน้ันในจตุโวการภพ. 
           กามาวจรกิริยา  และ  อรูปาวจรกิริยา    เปนนิสสยปจจัยแกธรรมท่ี 
สัมปยุต     และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปญจโวการภพ.     เปนปจจัยแก 
อรูปธรรมเทาน้ันในจตุโวการภพ.      รูปาวจรกิริยา      เปนนิสสยปจจัย 
โดยสวนเดียว      แกธรรมท่ีสัมปยุตและรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปญจโว- 
การภพ.  
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           สําหรับรูปที่เกิดจากสมุฏฐานท้ัง ๔     ในรูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน 
มหาภูตรูป  ๑      เปนนิสสยปจจัยแกมหาภูตรูป  ๓      มหาภูตรูป  ๓  เปน 
นิสสยปจจัยแกมหาภูตรูป  ๑     มหาภูตรูป  ๒  เปนนิสสยปจจัยแกมหาภูต 
รูป ๒      มหาภูตรูปเปนนิสสยปจจัยแกอุปาทารูป      ในปญจโวการภพ-  
วัตถุรูปเปนนิสสยปจจัยแกธรรม  ๔  หมวดเหลาน้ี     คือแกกุศลในภูมิทั้ง  ๔ 
แกอกุศล  แกวิบากในภูมิสามท่ีเหลือ  เวนอรูปวิบาก  และทวิปญจวิญญาณ- 
จิต   และแกกิริยาในภูมิสาม.                                        
           อายตนะ   ๕   มีจักขายตนะเปนตน  เปนนิสสยปจจัยแกวิญญาณ  ๕ 
มีจักขุวิญญาณเปนตน    พรอมท้ังสัมปยุตตธรรม.  สวนในบรรดารูปที่มีอุตุ 
จิตและอาหารเปนสมุฏฐาน    มหาภูตรูป    เปนปจจัยแกมหาภูตรูป    และ 
เปนปจจัยแกอุปาทารูป    ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.    ผูศึกษาพึงทราบ 
วินิจฉัยแมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในนิสสยปจจัยนี้    อยางนี้แล. 
                      วรรณนานิทเทสแหงนิสสยปจจัย  จบ 
 
           [๑๐]  อุปนิสสยปจจัย   ธรรมทีช่วยอุปการะโดยความเปนที่ 
อาศัยท่ีมีกําลังมาก  กลาวคือ 
           ๑.    กศุลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกกุศลธรรม 
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           ๒.    กุศลธรรมทัง้หลายท่ีเกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกกุศลธรรม 
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัยบางอยาง  
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           ๓.  กศุลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกอัพยากต-  
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           ๔.  อกุศลธรรมทัง้หลายท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
           ๕.  อกุศลธรรมทัง้หลายท่ีเกิดกอน  ๆ    เปนปจจัยแกกุศลธรรม 
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัยบางอยาง 
           ๖.  อกุศลธรรมทัง้หลายท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย             
           ๗.  อพัยากตธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกอัพยา- 
กตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย         
           ๘.  อพัยากตธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย             
           ๙.   อพัยากตธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกอกุศล 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย             
          ๑๐.  แมอุตุและโภชนะ  ก็เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย                                                                        
          ๑๑.  แม  บุคคล  ก็เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
          ๑๒.  แม  เสนาสนะ  ก็เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                        วรรณนานิทเทสแหงอุปนิสสยปจจัย         
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน  อปุนิสสยปจจัยนิทเทส   ตอไป. 
           คําวา ปุริมา  ปุรมา เกิดกอน ๆ     ความวา ยอมไดธรรมที่ดับไป  
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โดยลําดับดวยดี  ในอนันตรูปนิสสยปจจัย.   ธรรมที่เกิดกอนกวา  ยอมได    
ดวยอํานาจแหงวิถีตางกัน    ในอารัมมณูปนิสสยปจจัย    และปกตูปนิสสย-  
ปจจัย.   หมวดสามเหลาน้ัน   (คืออุปนิสสยะท้ังหลาย)   ยอมไดในกุศลบท 
กับกุศลบท.  สวน  ธรรมที่ดับไปในลําดับดวยดี   ยอมไมไดในอกุศลบท 
กับกุศลบท.  เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา  กศุลเปนปจจัย  
แกอกุศลธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัยบางอยาง.    จริงอยู   คําน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงนัยนี้วา      กุศลธรรมเปนปจจัยแกอกุศล 
ธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.    คืออารัมมณูปนิสสยปจจัย   และ 
ปกตูปนิสสยปจจัย. 
           ที่เปน   อารัมมณูปนิสสยปจจัย   ไดแก  บุคคลใหทาน  สมาทานศีล 
รักษาอุโบสถ  ยอมยินดี  เพลิดเพลินอยางแรงกลา   ครั้นยินดีเพลิดเพลิน 
อยางแรงกลาแลว   ความกําหนัดยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิยอมเกิดข้ึน,   ยอมยินดี 
เพลิดเพลินซึ่งกรรมท่ีเคยประพฤติมากอน       ครัน้ยินดีเพลิดเพลินอยาง 
แรงกลาแลว    ความกําหนัดยอมเกิดข้ึน    ทฏิฐิยอมเกิดข้ึน,     บุคคลออก 
จากฌาน    ยอมยินดีเพลิดเพลินฌานน้ันอยางหนัก   ครั้นยินดเีพลิดเพลิน 
อยางหนัก  ราคะยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิยอมเกิดข้ึน. 
          ที่เปน  ปกตูปนิสสยปจจัย   ไดแก  บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา   ยัง 
มานะใหเกิดข้ึน   ยึดมั่นซึ่งทิฏฐิ,    อาศัยศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  ยังมานะ 
ใหเกิดข้ึน  ยดึมั่นซึ่งทิฏฐิ,  ศรัทธา  ศลี  สุตะ จาคะ  ปญญา   เปนปจจัย 
แกราคะ    โทสะ   โมหะ    มานะ  ทฏิฐิ    และความปรารถนา    ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย.  ธรรมหมวดสามยอมไดในอัพยากตบทกับกุศลบท  ใน 
อกุศลบทกับอกุศลบทก็เหมือนกัน.    แตธรรมที่ดบัไปโดยไมมีระหวางค่ัน  
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ดวยดี   ยอมไมไดในกุศลบทกับอกุศลบท.   เพราะเหตุนั้นเอง   พระผูม-ี  
พระภาคเจาจึงตรัสวา      อกุศลเปนปจจัยแกกุศลธรรมดวยอํานาจของอุป- 
นิสสยปจจัยบางอยาง.   จริงอยู  คําน้ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงเฉพาะ 
ปกตูปนิสสยปจจัยเทาน้ัน      อันมาแลวในปญหาวาระโดยนัยเปนตนวา  
อกุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  ที่เปน 
ปกตูปนิสสยปจจัย   ไดแก  บุคคลอาศัยราคะยอมใหทาน     สมาทานศีล 
รักษาอุโบสถ   ยังฌาน   วิปสสนา   มรรค   อภิญญา   สมาบัติใหเกิดข้ึน. 
เขาไปอาศัยโทสะ   โมหะ    มานะ    ทฏิฐิ     ความปรารถนายอมใหทาน 
ฯ ล ฯ  ยอมใหสมาบัติเกิดข้ึน.   ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ  ความ 
ปรารถนาเปนปจจัยแกศรัทธา   ศลี   สุตะ   จาคะ  ปญญา  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,   บุคคลคร้ันฆาสัตวแลวยอมใหทานเพ่ือลบลางกรรมน้ัน. 
           แตอกุศล  ยอมไมเปนอารัมมณูปนิสสยปจจัยแกกุศล.   ถามวา เพราะ 
เหตุไร  ?  ตอบวา เพราะความท่ีแหงกุศลนั้น  จะทําอกุศลนั้นใหมีกําลังแรง 
กลา  แลวใหเปนไปยอมไมได  (กุศลจะทําอกุศลใหเปนอธิบดีอารมณไมได). 
ในอธิการน้ีผูศึกษาพึงทราบวา      อนันตรูปนิสสยปจจัยยอมไมไดเหมือน 
แมอารัมมณูปนิสสยปจจัย.  ในอัพยากตบทกับอกุศลบท  ยอมไมไดเฉพาะ 
อารัมมณูปนิสสยปจจัยเทาน้ัน.   เพราะวาอัพยากตธรรมยอมไมทําอกุศลให 
เปนอารมณอยางหนัก.   ก็เพราะความเปนอนันตรปจจัยยอมมีได  ฉะนั้นใน 
อธิการน้ี      พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา   เกสฺจิ.          แตอุปนิสสย- 
ปจจัยทั้งสาม    ยอมไดในนัยสามคือในอัพยากตบทกับอัพยากตบท  กุศลบท 
กับอัพยากตบท      อกุศลบทกับอัพยากตบท.      สองบทน้ีคือ     ปุคฺคโลป  
เสนาสนมฺป     กลาวคือ  บุคคลก็ดี   เสนาสนะก็ดี  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  
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ดวยอํานาจปกตูปนิสสยปจจัย.   จริงอยู    บุคคลและเสนาสนะท้ังสองนี้เปน  
ปจจัยที่มีกําลังแกความเปนไปแหงกุศลและอกุศล.    ก็แล    ความท่ีบุคคล  
และเสนาสนะเปนเปนปจจัยในอธิการน้ี      ผูศึกษาพึงทราบดวยอํานาจการ 
เปนปจจัยโดยออม ๆ.   พรรณนาบาลีในอุปนิสสยปจจัยนี้เทาน้ีกอน. 
           ก็ชื่อวา  อุปนิสสยปจจัย   ไดแก  ธรรมอันเปนไปในภูมิทั้ง   ๔    ทั้ง 
หมด    พรอมกับบัญญัติบางอยาง.   แตเมื่อวาโดยวิภาคมี  ๓  อยางดวย 
อํานาจแหงอารัมมณูปนิสสยปจจัยเปนตน.        บรรดาอุปนิสสยปจจัย  ๓ 
อยางนั้น      อารัมมณูปนิสสยปจจัย  ไมแตกตางจากอารัมมณาธิปติปจจัย 
เพราะฉะนั้น   ผูศึกษาพึงถือเอาโดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ  ตามนัย 
ที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง.  อนนัตรรูปนิสสยปจจัย  ไมแตกตางจาก 
อนันตรปจจัย   แมอนันตรูปนิสสยปจจัยนั้น   ผูศึกษาก็พึงถือเอาโดยการ 
จําแนกโดยประการตาง ๆ     ตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลังเหมือน 
กัน         ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแมโดยธรรมท่ีเปนปจจยุบบันแหงปจจัย 
ทั้งสองนั้น   ตามนัยที่ขาพเจากลาวไวแลว  ในอธปิติปจจัยและอนันตรปจจัย 
เหลาน้ัน. 
           ก็เม่ือวา  ดวยอํานาจแหงชาติ   ปกตูปนิสสยปจจัยมี  ๕  อยาง โดย 
จําแนกเปนกุศล    อกุศล   วิบาก   กิริยา  และรูป.   ก็แลปกตูปนสิสยปจจัย 
ที่จําแนกโดยอํานาจแหงชาติ     มีกุศลเปนตน     วาโดยประเภทแหงธรรม 
ที่เกิดในภูมิตาง ๆ แลวมีมากมาย.   ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนก 
โดยประการตาง ๆ  ในอุปนิสสยปจจัยนี้อยางนี้กอน. 
           ก็ใน  ปกตูปนิสสยปจจัย    ที่จําแนกได   ดังขาพเจากลาวมาแลวน้ี  
กุศลอันเปนไปในภูมิสาม  เปนปกตูปนิสสยปจจัยแกธรรม  ๔  หมวดเหลาน้ี   
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คือแกกุศลในภูมิ  ๔    อกุศล   วิบาก   และกริิยา.    โลกุตตรธรรมไมเปน   
ปกตูปนิสสยปจจัยแกอกุศลธรรมยางเดียว.      แตเปนปจจัยแกอกุศลของ 
คนอ่ืนไดโดยนัยเปนตนวา  โลกุตตรธรรม  อันอาจารยของขาพเจาใหเกิด 
ข้ึนแลว   หรอืโดยนัยนี้วา  โลกุตตรธรรมจักเกิดข้ึนแกบุคคลใด   เพราะยัง 
ความริษยาใหเกิดข้ึนในวิโมกขอันยอดเยี่ยมของบุคคลน้ัน        อกุศลธรรม 
เปนปกตูปนิสสยปจจัยแกขันธอันเปนไปในภูมิ  ๔   ทั้งหมด   อน่ึง   วิบาก 
อันเปนไปในภูมิสามก็เปนปกตูปนิสสยปจจัย       แกขันธอันเปนไปในภูมิ   
เหมือนกัน.     ในโลกุตตรวิบาก   ผลเบื้องตํ่าสามไมเปนปกตูปนิสสยปจจัย 
แกอกุศลเทาน้ัน.   ผลเบื้องสูงคืออรหัตต ผลไมเปนปกตูปนิสสยปจจัย    แม 
แกกุศล.   ก็ตามนัยกอนน่ันเอง   โลกุตตธรรมอันเกิดแกบุคคลใดบุคคล 
หน่ึง   โลกุตตรวิบากท้ังหมดในสันดานของบุคคลน้ัน   เปนปกตูปนิสสย- 
ปจจัยแกอรูปขันธมีกุศลเปนตนทั้งหมด.   ปกตูปนิสสยะ   กลาวคือกิริยาเปน 
ปจจัยแกขันธมีอกุศลเปนตน   อันเปนไปในภูมิ  ๔.   ปกตูปนิสสยะคือรูป 
ก็เหมือนกัน.    แต  รูป    เองยอมไมไดความเปนอุปนิสปจจัย  ตามนัยอัน 
มาแลวในมหาปกรณ     ชื่อวา  ปฏฐานน้ี.   จะกลาววาไดโดยปริยายท่ีมาแลว 
ในพระสูตรก็ควร.      ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยธรรมที่เปนปจจยุบบัน 
ในอุปนิสสยปจจัยนี้   ดังพรรณนามาแลว. 
                       วรรณนานิทเทสแหงอุปนิสสยปจจัย  จบ  
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          [๑๑]   ปุเรชาตปจจัย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเกิดกอน    
กลาวคือ 
           ๑.  จกัขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ    และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น    ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย  
           ๒.  โสตายตนะ  เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ  และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น     ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย 
           ๓.  ฆานายตนะ   ก็เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ  และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น    ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย                                                                            
           ๔.  ชวิหายตนะ  เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ  และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น   ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย                                                                        
           ๕.  ฆายายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ    และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น     ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย                                                                           
           ๖.  รปูายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ   และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบจักขวุิญญาณธาตุนั้น      ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย                                                                            
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           ๙.   สทัทายตนะ   ก็เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ  และแกธรรม  
ทั้งหลายท่ีประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น     ดวยอํานาจของปุเรชาต-  
ปจจัย                                                                         
           ๘.   คันธายตนะ   เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ   และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น     ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย                                                                            
           ๙.   รสายตนะ   เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ   และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั่น   ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย                                                                        
          ๑๐.  โผฏฐัพพายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ   และแก 
ธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น    ดวยอํานาจของปุเร- 
ชาตปจจัย                                                                           
          ๑๑.  รปูายตนะ   สทัทายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ  โผฏ- 
ฐัพพายตนะ   เปนปจจัยแกมโนธาตุ   และแกธรรมทั้งหลายท่ีประกอบ 
กับมโนธาตุนั้น  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
          ๑๒.  มโนธาตุ   และมโนวิญญาณธาตุ   อาศัยรูปใดเปนไป  รูป 
นั้นเห็นปจจัยแกมโนธาตุ  และแกธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับมโนธาตุ 
นั้น     ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ 
และแกธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับมโนวิญญาณธาตุนั้น    ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย     ในกาลบางคราว      ไมเปนปจจัย    ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย   ในกาลบางคราว.  
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                      วรรณนานิทเทสแหงปุเรชาตปจจัย   
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน  ปุเรชาตปจจัยนิทเทส  ตอไป. 
           ชื่อวา  ปุเรชาตะ  ในคําวา  ปุเรชาตปจฺจโย  นี้  เปนปจจัยแก 
ธรรมใด  ตองเกิดกอนกวาธรรมนั้น  คือลวงเลยอุปาทขณะไปถึงฐิติ- 
ขณะแลว. 
           คําวา   จกขฺฺวายตน   เปนตน      พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจ 
วัตถุปุเรชาตปจจัย.     คําวา  รูปายตน  เปนตน     พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ดวยอํานาจอารัมมณปุเรชาตปจจัย.    คําวา กิฺจิ   กาล  ปุเรชาตปจฺจเยน 
(บางคราวเปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย)    พระองคตรัสหมายถึง 
ปวัตติกาล.    คําวา กิฺจิ  กาล   น   ปุเรชาตปจฺจเยน   (บางคราวก็ไมเปน 
ปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย)    ตรัสหมายเอาปฏิสนธิกาล.   บาลีนี้มา 
แลวดวยอํานาจวัตถุและอารมณในปญจทวารท้ังหมด    ไมไดมาดวยอํานาจ 
วัตถุในมโนทวาร.     แตในปญหาวาระ     ไดอารัมมณปุเรชาตปจจัยแมใน 
มโนทวารดวย    เพราะบาลีมาแลววา    พระเสกขะหรือปุถุชน    ยอมเห็น 
แจงซ่ึงจักษุอันเปนอารมณที่เกิดกอน        โดยความเปนอนิจจัง    ทุกขัง 
อนัตตา.    สวนในที่นี้     ทรงแสดงเทศนาดวยอํานาจธรรมท่ีมีสวนเหลือ. 
พรรณนาบาลีในปุเรชาตปจจัยนิทเทสเพียงเทาน้ี. 
           ก็ปุเรชาตปจจัยนี้    มีแตรูปลวน ๆ.   ก็แลรปูน้ัน    ไดแกรูปรูป๑  ๑๘  
เทาน้ัน   (รูปที่แตกสลายเพราะปจจัยที่เปนขาศึก   มีเย็น  รอน   เปนตน ) 
ที่เลยอุปาทขณะแลวถึงฐิติขณะ.    รูปทั้งหมดมี  ๒  อยาง   คือเปนวัตถุ- 
๑. รูปรูป  หมายถึง    นิปผันนรูป  ๑๘.  
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ปุเรชาตปจจัย     และอารัมมณปุเรชาตปจจัย.    ในสองอยางนั้น  รูปนี้คือ   
จักขายตนะ  ฯ ล ฯ    กายายตนะ    วัตถุรูป   ชื่อวา  วัตถุปุเรชาตะ   รูปที ่
เหลือ  ๑๒   ทั้งท่ีมาและไมไดมาในบาลี  คือ สี   เสยีง   กลิ่น   รส   ธาตุ  ๔ 
อินทรีย  ๓    (คือ ภาวรูป  ๒  ชิวิตรูป ๑)    กพฬกีาราหาร  ๑    ชื่อวา 
อารัมมณปุเรชาตะ.     ผูศกึษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกโดยประการ 
ตาง ๆ ในปุเรชาตปจจัยนี้   ดังพรรณนามาแลว 
           ก็ในปุเรชาตปจจัยซึ่งจําแนกไดดังท่ีขาพเจาแสดงมาแลวน้ี     จักขา- 
ยตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณจิต  ๒  ดวง  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
อายตนะ  ๔  นอกจากน้ีก็เหมือนกัน  คือเปนปุเรชาตปจจัยแกโสตวิญญาณจิต  
๒  ดวง   เปนตน.   วัตถรุูปเปนปุเรชาตปจจัยแกจิตและเจตสิก    ทั้งท่ีเปน 
กุศล   อกุศล   และอัพยากตะ    อันเปนไปในภูมิ  ๔  ทั้งหมดท่ีเหลือ   เวน 
ทวิปญจวิญญาณจิต  และอรูปวิบาก  ๔   ก็อารมณ  ๕  มีรูปเปนตน   เปน 
ปุเรชาตปจจัยโดยสวนเดียว   แกทวิปญจวิญญาณจิตดวย   และแกมโนธาตุ 
๓  ดวย.  ก็รปูรูปทั้ง ๑๘ อยางนั้น   เปนปุเรชาตปจจัยแกธรรม  ๖  หมวด 
เหลาน้ี    คือ  กามาวจรกุศล   อภิญญากุศลที่เกิดจากรูปาวจร   อกุศล  กามา- 
วจรวิบากท่ีเกิดข้ึนโดยเปนตทารัมมณะ   กามาวจรกิริยา  และอภิญญากิริยา 
ที่เกิดจากรูปาวจร.   ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบัน 
ในปุเรชาตปจจัยนี้   อยางนี้แล. 
                       วรรณนานิทเทสแหงปุเรชาตปจจัย  จบ  
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           [๑๒]  ปจฉาชาตปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเกิด    
ภายหลัง   กลาวคือ 
           จิตและเจตสิกธรรมท่ีเกิดภายหลัง      เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
กอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 
                        วรรณนานิทเทสแหงปจฉาชาตปจจัย 
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน   ปจฉาชาตปจจัยนิทเทส  ตอไป. 
           บทวา  ปจฺฉาชาตา    ความวา   ธรรมที่เกิดภายหลังจะเปนปจจัยแก 
กายใด   จะตองเกิดข้ึน   ในเมื่อกายน้ันเกิดข้ึนแลวต้ังอยู.   บทวา  ปุเรชา- 
ตสฺส   คือ เปนปจจัยแกธรรมท่ีเกิดกอนกวา  อุปาทขณะของปจจัยธรรม 
เหลาน้ันลวงเลยขณะเกิดไปถึงขณะต้ังอยู.     สองบทวา   อิมสสฺ   กายสฺส 
คือ เปนปจจัยแกกายน้ี       กลาวคือมหาภูตรูปและอุปาทายรูป    ที่เกิดจาก 
สมุฏฐาน  ๔  และสมุฏฐาน  ๓.  ก็ในขอน้ี   คําวา กายท่ีเกิดจากสมุฏฐาน  ๓ 
ผูศึกษาพึงทราบกายแหงพรหมปาริสัชชา  เปนตน    เพราะไมมีอาหารเปน 
สมุฏฐาน.  นีเ้ปนการอธิบายบาลีในอธิการน้ี. 
           ก็ชื่อวา   ปจฉาชาตปจจัย   นี้   วาโดยสังเขป  ไดแก  อรปูขันธใน   ๔ 
ภูมิที่เหลือ   เวนอรูปวิบาก.   ปจฉาชาตปจจัยนั้น   วาดวยอํานาจแหงชาติ 
มี  ๔  ชาติ   โดยแจกเปนกุศล  อกุศล  วิบาก  และกิริยา.   ผูศึกษาพึงทราบ 
วินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตาง ๆ  ในปจฉาชาตปจจัยน้ี    ดังแสดง 
มาแลว. 
           ในปจฉาชาตปจจัยท่ีจําแนกได   ดังขาพเจาไดแสดงมาแลวน้ี  กุศล 
ที่เกิดข้ึนในภูมิ  ๔   และอกุศลในปญจโวการภพ   เปนปจฉาชาตปจจัยแก  
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รูปกายท่ีมีสมุฏฐาน  ๔   และสมุฏฐาน  ๓    อันลวงเลยอุปาทขณะ     มาถงึ  
ฐิติขณะ.    แมในฝายวิบาก    กามาวจรวิบาก    และรูปาวจรวิบากท่ีเหลือ 
เวนวิบากท่ีทําหนาท่ีปฏิสนธิ    เปนปจฉาชาตปจจัยโดยสวนเดียวแกรูปที่มี 
สมุฏฐาน ๔     และสมุฏฐาน  ๓  นั้นเอง.    แมโลกุตตรวิบากท่ีเกิดข้ึนใน  
ปญจโวการภพ   ก็เปนปจฉาชาตปจจัยแกรูปกายน้ันเหมือนกัน.   กิริยาจิต 
ที่เปนไปในภูมิ ๓    เฉพาะที่เกิดข้ึนในปญจโวการภพเทาน้ัน   เปนปจฉา- 
ชาตปจจัยแกกาย   มีประการดังกลาวแลว.  ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแมโดย 
ธรรมที่เปนปจจัยยุบบันในปจฉาชาตปจจัยนี้  ดังพรรณนามาแลวแล. 
                     วรรณนานิทเทสแหงปจฉาชาตปจจัย  จบ 
 
           [๑๓]   อาเสวนปจจัย    ธรรมทีช่วยอุปการะโดยความเสพบอยๆ 
กลาวคือ 
           ๑.   กศุลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน  ๆ     เปนปจจัยแกกุศลธรรม 
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           ๒.   อกุศลธรรมทัง้หลายท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกกุศลธรรม 
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง  ๆ  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           ๓.   กริิยาพยากตธรรมท้ังหลายที่เกิดกอน ๆ       เปนปจจัยแก 
กิริยาพยากตธรรมท้ังหลายท่ีเกิดหลัง ๆ       ดวยอํานาจของอาเสวน- 
ปจจัย.                                                                        



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 77 

                        วรรณนานิทเทสแหงอาเสวนปจจัย          
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน  อาเสวนปจจัยนิทเทส  ตอไป. 
           ในนัยทั้งหมดวา  ปุริมา ปุรมิา   ผูศึกษาพึงทราบวา  ไดแก ธรรม 
ที่ดับไปโดยลําดับดวยดี.  
           ถามวา  ก็เพราะเหตุไรในอธิการน้ี     พระผูมีพระภาคเจาจึงไมทรง 
ทํานิทเทสพรอมกัน   ธรรมท่ีมีชาติแตกตางกัน  โดยนัยเปนตน วากุศลธรรม 
ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมท่ีเกิดหลัง ๆ  เหมือนในอนันตร- 
ปจจัยเลา.                                                                                 
           ตอบวา  เพราะธรรมท้ังหลายไมสามารถใหธรรมเหลาอ่ืน    ถือเอา 
คติของตนได.  จริงอยู  ธรรมท่ีมีชาติแตกตางกัน  โดยนัยเปนตนวา  กุศลธรรม 
แตกตางกัน     สําเร็จความเปนธรรมคลองแคลว   และมีกําลังดวยคุณ  คือ  
อาเสวนะ   ยอมไมอาจใหธรรมเหลาน้ันถือเอาคติของตน  กลาวคือ  ความ 
เปนกุศลเปนตนได.  เพราะฉะนั้น  ผูศึกษาพึงทราบวา  พระผูมีพระภาค- 
เจาไมทรงทํานิทเทสพรอมกับธรรมท่ีมีชาติตางกันเหลาน้ัน  ทรงทํานิทเทส 
รวมกับธรรมท่ีมีชาติเหมือนกัน     กบัธรรมท่ีสามารถใหธรรมอ่ืนถือเอาคติ 
ของตน   กลาวคือ   ความเปนกุศลเปนตน    ที่พิเศษออกไปโดยภาวะที่มี 
กําลังมากกวา     คลองแคลวกวา    เพราะอาเสวนะ      กลาวคือการส่ังสม 
เอาไว. 
           ถามวา   เมื่อเปนเชนนั้น       เพราะเหตุไรจึงไมทรงถือเอาวิปากา- 
พยากตะดวยเลา.                                                       
           ตอบวา   เพราะไมมีอาเสวนะ.  
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           จริงอยู  วิบากคือภาวะท่ีสุกงอม  ดวยอํานาจแหงกรรม  เปน  
สภาพท่ีถูกกรรมทําใหแปรปรวนไป  ยอมเปนไปอยางไรความพยายาม 
(ในการใหผล)  และขาดกําลัง  วิบากนั้น  จึงไมสามารถใหวิบากอื่น  
ถือเอา  คือรบัเอาสภาพของตน  แลวเกิดขึ้นดวยคุณ  คืออาเสวนะได 
ทั้งวิบากถูกกําลังกรรมซัดไป  ยอมเกิดขึ้นประหน่ึงวาตกไป  เพราะเหตุ 
นั้นในวิบากทั้งหมดจึงไมมีอาเสวนะ  เพราะขอท่ีวิบากไมมีอาเสวนะ 
ดังกลาวมาแลว   พระผูมพีระภาคเจาจึงไมทรงถือเอา  (ในอธิการแหง 
อาเสวนปจจัยนี้).   
           ก็วิบากน้ี    แมจะเกิดในลําดับแหงกุศล    อกุศล   และกิริยา   ก็ยอม 
ไมไดรับคุณ    คืออาเสวนะ   เพราะมีความเปนไปเนื่องดวยกรรม   เพราะ- 
ฉะน้ัน ธรรมมีกุศลเปนตน จึงไมเปนอาเสวนปจจัย  แกวิบากน้ัน.   อีกอยาง 
หน่ึง   ที่กุศลเปนตนเหลานี้    ไมเปนอาเสวนปจจัยแกวิบาก    เพราะมีชาติ 
ตางกันก็ได.    ก็เม่ือวาโดยภูมิ    หรืออารมณแลว    ธรรมทั้งหลายชื่อวามี 
ชาติตางกันยอมไมมี.     เพราะฉะนั้น     กามาวจรกุศลและกิริยา    จึงเปน 
อาเสวนปจจัยแกมหัคคตกุศล    และมหัคคตกิริยา  และอนุโลมกุศล   ซึ่งมี 
สังขารเปนอารมณ  และแกโคตรภูกุศลท่ีมีนิพพานเปนอารมณได  พรรณนา 
บาลีในนิทเทสแหงอาเสวนปจจัยเทานี้กอน. 
           ก็อาเสวนปจจัยนี้   โดยชาติมี   ๓  เทาน้ัน    คือ  กุศล  อกุศล  กิริยา- 
พยากตะ.       ใน ๓ อยางนั้น       กุศลวาโดยภูมิมี  ๓  ภูมิ     คือกามาวจร 
รูปาวจร   อรปูาวจร.  อกศุลเปนกามาวจรเทาน้ัน.   กิริยาพยากตะมี ๓ ภูมิ 
คือกามาวจร   รูปาวจร    อรูปาวจร.   ชื่อวา  อาเสวนปจจัยที่เปนโลกุตตระ  
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ยอมไมมี.    ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ ใน  
อาเสวนปจจัยนี้ดังกลาวมาแลว.  
           ก็ในอาเสวนปจจัย  ที่จําแนกไดดังกลาวมานี้        กามาวจรกุศลเปน 
อาเสวนปจจัยแกกามาวจรกุศลที่เกิดในลําดับแหงตน.      ในอาเสวนปจจัย 
กามาวจรกุศลที่เปนญาณสัมปยุต        เปนอาเสวนปจจัยแกหมวดธรรม 
เหลาน้ี   คือรปูาวจรกุศีล  อรูปาวจรกุศล   โลกุตตรกุศล   ซ่ึงมีเวทนาเหมือน 
กันกับตน.        สวนรูปาวจรกุศลเปนอาเสวนปจจัยเฉพาะแกรูปาวจรกุศล 
เทาน้ัน.   อรปูาวจรกุศลเปนอาเสวนปจจัยแกอรูปาวจรกุศลเทาน้ัน. 
           อกุศลเปนอาเสวนปจจัยแกอกุศลเทาน้ันเหมือนกัน. 
           ฝายกิริยาธรรม    กลาวคือกามาวจรกิริยา    เปนอาเสวนปจจัยแก 
กามาวจรกิริยากอน.   ธรรมกลาวคือกามาวจรกิริยาใด   เปนญาณสัมปยุต  
ธรรมนั้นเปนอาเสวนปจจัยแกหมวดธรรมเหลาน้ีคือ   รูปาวจรกิริยา  อรูปา- 
วจรกิริยาที่มีเวทนาเหมือนกับตน.       รูปาวจรกิรยิาเปนอาเสวนปจจัยแก 
รูปาวจรกิริยาเทาน้ัน.       อรูปาวจรกิริยาเปนอาเสวนปจจัยแกอรูปาวจร- 
กิริยาเทาน้ัน.    สวนวิบากจะเปนอาเสวนปจจัยแกธรรมอยางหน่ึง     หรือ 
ธรรมอะไรจะเปนอาเสวนปจจัยแกวิบากยอมไมมี   ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย 
แมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในอาเสวนปจจัยนี้   ดังกลาวมาฉะน้ี. 
                        วรรณนานิทเทสแหงอาสเสวนปจจัย  จบ  
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          [๑๔]   กัมมปจจัย  ธรรมที่ชวยอุปการโดยความปรุงแตงเพ่ือ  
ใหกิจตาง  ๆ สําเร็จลง  กลาวคือ 
           ๑.   กศุลธรรมและอกุศลกรรม   ก็เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย 
และกฏัตตารูปท้ังหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจยั  
           ๒.   สภาวธรรมคือเจตนาท้ังหลาย   เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลาย 
ที่ประกอบกบัเจตนา   และแกรูปท้ังหลายท่ีมีเจตนา  และธรรมท้ังหลาย 
ที่ประกอบกบัเจตนาน้ันเปนสมุฏฐาน  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
 
                     วรรณนานทิเทสแหงกัมมปจจัย 
           พึงทราบวินิจฉัยใน   กัมมปจจัยนิทเทส   ตอไป. 
           บทวา  กมฺม   ไดแก  เจตนาธรรม.    สองบทวา     กฏตฺตา  จ   รูปาน 
แปลวา  รูปที่เกิดข้ึนเพราะถูกกรรมทาํ  (กรรมสราง).  บทวา  กมฺมปจฺจเยน 
ความวา  ดวยอํานาจของนานากขณิกกัมมปจจัย     ที่สามารถใหผลของตน 
เกิดข้ึนไดในที่สุดแหงโกฏิกัป   มิใชนอย. 
          จริงอยู  กุศลกรรมและอกุศลกรรม  ยอมไมใหผลในขณะที่ตน 
เปนไป  ถาจะพึงใหผล  (ในขณะนั้น)  ไซร  คนทํากุศลกรรมที่เปน 
เหตุใหเขาถึงเทวโลกอันใดไว       ก็จะพึงกลายเปนเทวดาในขณะนั้น 
ทีเดียว  ดวยอานุภาพแหงกรรมนั้น. 
           ก็กรรมนั้นที่บุคคลทําไวในขณะใด   แมจะไมมีอยูในขณะอ่ืน 
จากนั้น  ยอมยังผลใหเกดิขึ้นในกาลท่ีบุคคลพึงเขาถึงปจจุบัน  หรือตอ 
จากนั้น     ในเมื่อมีการประกอบพรอมแหงปจจัยท่ีเหลือ     เพราะเปน 
สภาพท่ีกรรมทําไวเสร็จแลว        เปรยีบเหมือนการหัดทําศิลปะครั้งแรก  
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แมจะสิ้นสุดไปแลว  ก็ใหเกิดการทําศิลปะครั้งหลัง ๆ  ในกาลอ่ืนได   เพราะ  
ฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา   นานากขณิกกัมมปจจัย.  
           สองบทวา  เจตนาสมฺปยุตฺตกาน   ธมฺมาน   ความวา เจตนาอยางใด 
อยางหน่ึง   เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตกับตน.    ดวยบทวา  ต  สมุฏา- 
นาน   นี ้       พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอากัมมชรูปในปฏิสนธขิณะดวย. 
คําวา   กมฺมปจฺจเยน  นี้     ตรัสหมายถึงเจตนาท่ีเกิดพรอมกัน.    จริงอยู 
บรรดาธรรมมีกุศลธรรมเปนตน        เจตนาอยางใดอยางหน่ึงชวยอุปการะ 
แกธรรมที่เหลือโดยความเปนกิริยา  กลาวคือ  ความพยายามแหงจิต  เพราะ- 
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคจึงตรัสเรียกวา  สหชาตกัมมปจจัย.    พรรณนา 
บาลีในกัมมปจจัยนี้เทาน้ีกอน.  
           ก็กัมมปจจัยนี้  โดยอรรถไดแก   เจตนาท่ีเปนไปในภูมิ ๔ เจตนาน้ัน 
วาโดยประเภทแหงชาติ   จําแนกออกเปน ๔ ชาติ   คือกุศล  อกศุล  วิบาก 
และกิริยา.   ใน  ๔  ชาตินั้น  กุศลวาโดยภูมิมี  ๔  ภูมิ  ดวยอํานาจกามาวจร- 
ภูมิเปนตน.   อกุศลม ี ๑  ภูมิเทาน้ัน    วิบากมี ๔ ภูมิ    กริิยามี  ๓   ภูมิ. 
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตาง ๆ    ในกัมมปจจัย 
ดังกลาวมาแลว. 
           ก็ใน   กัมมปจจัย  มีจําแนกไดดังกลาวมาแลว  กามาวจรกุศลเจตนา 
ที่เกิดพรอมกัน    เปนปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตกับตน    และรูปที่มีจิตเปน 
สมุฏฐาน  ในปญจโวการภพ,    ในจตุโวการภพ  เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุต 
กับตนอยางเดียวเทาน้ัน    ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย. 
           สวนเจตนาท่ีเกิดขึ้นแลวดับไป       เปนปจจัยแกวิบากขันธของตน  
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และกัมมชรปูโดยนานากขณิกกัมมปจจัย.   ก็แลเจตนานั้นเปนปจจัยเฉพาะ  
ในปญจโวการภพเทานั้น   หาเปนในภพอ่ืนไม. 
           รูปาวจรกุศลเจตนาท่ีเกิดพรอมกัน     เปนปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุต 
กับตน   และแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน   ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย  
โดยสวนเดียว.    แต  รูปาวจรกุศลเจตนาท่ีเกิดขึ้นแลวดับไป   เปนปจจัย 
แกวิบากของตนและกัมมชรูป  ดวยอํานาจของนานากขณิกกัมมปจจัย. 
           อรูปาวจรกุศลเจตนา    และ  โลกุตตรกุศลเจตนาท่ีเกิดพรอมกัน 
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตกับตน และแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปญจ- 
โวการภพ,   ในจตุโวการภพ   เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตกับตนอยางเดียว 
ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย. 
           และเจตนาท้ังสองนั้นที่เกิดขึ้นแลวดับไป   เปนปจจัยแกวิบากขันธ 
ของตน ๆ   ดวยอํานาจของนานากขณิกกัมมปจจัย.    อกุศลเจตนาท่ีเกิด  
พรอมกัน  เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตกับตน   และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน 
ในปญจโวการภพ,  ในจตุโวการภพ  เปนปจจัยเฉพาะแกอรูปขันธเทาน้ัน 
ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย.                             
           อกุศลเจตนาน้ันที่เกิดขึ้นแลวดับไป   เปนปจจัยแกวิบากขันธและ 
กัมมชรูป  ดวยอํานาจของนานากขณิกกัมมปจจัย. 
           วิบากเจตนาฝายกามาวจรและรูปาวจร   เปนปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุต 
กับตน  และเปนปจจัยแกจิตตชรูปในปวัตติกาล      แกกัมมชรปูในปฏิสนธ-ิ 
กาล   ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย. 
           อรูปาวจรวิบากเจตนา       เปนปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตกับตนอยาง  
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เดียว   ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย.   โลกุตตรวิบากเจตนา  เปนปจจัย   
แกธรรมที่สมัปยุตกับตน  และรูปที่มจิีตเปนสมุฏฐาน  ในปญจโวการภพ,  
ในจตุโวการภพ   เปนปจจัยแกอรูปธรรมเทานั้น   ดวยอํานาจของสหชาต- 
กัมมปจจัย.                                                  
           กิริยาเจตนา    ที่เกดิในภูมิทั้งสาม      เปนปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุต  
และจิตตชรูป   ในปญจโวการภพ  ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย.  ก็กิรยิา 
เจตนาที่เกิดในอรูปภพ  เปนปจจัยเฉพาะแกอรูปธรรมเทาน้ัน     ดวยอํานาจ 
ของสหชาตกัมมปจจัย.       ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแมโดยธรรมท่ีเปนปจจ- 
ยุบบันในกัมมปจจัยนี้   ดงักลาวมาแลวแล.                                       
                        วรรณนานิทเทสแหงกัมมปจจัย  จบ 
 
          [๑๕]   วิปากปจจัย    ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนวิบาก 
คือถึงความสุก   และหมดกําลังลง   กลาวคือ  นามขันธ   ๔   ที่เปนวิบาก 
เปนปจจัยซ่ึงกันและกัน    ดวยอํานาจของวิปากปจจัย. 
 
                            วรรณนานิทเทสแหงวิปากปจจัย 
          ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน    วิปากปจจัยนิทเทส  ตอไป. 
          เพราะรูปแมจะเกิดจากกรรม  กไ็มชื่อวาวิบาก  ฉะน้ัน  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา   จึงตรัสวา  วิปากา  แลวตรัสวา  จตฺตาโร  ขนฺธา  ในพระบาลีวา 
วิปากา   จตฺตาโร   ขนธฺา.    บาลีนี้มาดวยอํานาจวิปากปจจัยแหงอรูปธรรม  
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เทาน้ัน    ดวยประการฉะน้ี.  แตในปญหาวาระ  ยอมไดวิปากปจจัยแมแก  
จิตตชรูปและกัมมชรูปดวย     เพราะพระมาลีมาแลววา     ขันธ  ๑   ที่เปน 
วิปากาพยากตะ     เปนปจจัยแกขันธ  ๑  และรูปทีจิ่ตเปนสมุฏฐาน    ดวย  
อํานาจของวิปากปจจัย.      ขันธที่  ๑  ที่เปนวิปากาพยากตะ   เปนปจจัยแก 
ขันธ  ๓  และกัมมชรูปในขณะปฏิสนธิ   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.  แต 
ในอธิการน้ี       พระผูมีพระภาคเจาทรงทําเทศนาดวยอํานาจธรรมท่ีมีสวน 
เหลือ.   พรรณนาบาลีในวิปากปจจัยน้ีเพียงเทาน้ี. 
           ก็วิปากปจจัยนี้    เพราะเปนวิบากธรรม   วาโดยชาติมีเพียงชาติเดียว 
(คือวิปากชาติ)  โดยประเภทแหงภูมิจําแนกได  ๔  ภูมิ   ดวยอํานาจกามา- 
วจรภูมิเปนตน.   ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตางๆ 
ในวิปากปจจัยนี้    ดังกลาวมาแลวน้ี. 
           ก็ในวิปากปจจัยที่จําแนกไดดังอธิบายมาแลว      กามาวจรวิบากและ 
รูปาวจรวิบาก  เปนวิปากปจจัยแกขันธที่สัมปยุตกับตน  และเปนวิปากปจจัย 
แกจิตตชรูปในปวัตติกาล     เปนวิปากปจจัยแกกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล. 
อรูปาวจรวิบาก  เปนวิปากปจจัยเฉพาะแกธรรมท่ีสัมปยุตเทานั้น.  โลกุตตร- 
วิบากเปนปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตและจิตตชรูป   ในปญจโวการภพ.   เปน 
ปจจัยเฉพาะแกธรรมที่สมัปยุตเทาน้ัน  ในจตุโวการภพ.  ผูศึกษาพึงทราบ 
วินิจฉัยแมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในวิปากปจจัยนี้    อยางนี้แล. 
                       วรรณนานิทเทสแหงวิปากปจจัย  จบ  
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           [๑๖]   อาหารปจจยั   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูนํามา  
กลาวคือ 
           ๑.  อาหารคือคําขาว     เปนปจจัยแกธรรมนี้     ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย                                                  
           ๒.  นามอาหาร  เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับนาม- 
อาหาร   และแกรูปท้ังหลายท่ีมีนามอาหารนั้นเห็นสมุฏฐาน  ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย. 
 
                        วรรณนานิทเทสแหงอาหารปจจัย 
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน   อาหารปจจัยนิทเทส  ตอไป. 
           โอชาในรูปที่เกิดในสันตติ ๔๑  ชื่อวา  อาหาร  ในคําวา กพฬีกาโร 
อาหาโร.   ก็เพราะอาหารน้ัน  บุคคลทําใหเปนคําแลว  กลืนกินเขาไปเทาน้ัน 
จึงทํากิจแหงอาหารได       ที่อยูภายนอกหาทํากิจแหงอาหารไม     ฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา  อาหาโร    ตรัสวา   กพฬีกาโร  อาหาโร. 
อีกอยางหนึ่ง    คําวา  กพฬีกาโร  นี้  สกัวาเปนชื่อแหงอาหารนั้น   เพราะ 
เปนวัตถุที่บุคคลพึงทําใหเปนคํา ๆ  แลวกลืนกิน.  อาหารคือ  ผัสสะ  เจตนา 
และวิญญาณ   ชื่อวา  นามอาหาร.   รปูที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน    พระผูม-ี 
พระภาคเจาทรงถือเอาแลวในคําน้ีวา  ตสมุฏานาน.  สมจริงดังท่ีพระองค 
ตรัสไวในปญหาวาระวา   ในขณะปฏิสนธิ    อาหารท่ีเปนวิปากาพยากตะ 
เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตและรูปที่เกิดจากกรรม   ดวยอํานาจของอาหาร 
ปจจัย.   พรรณนาบาลีในอาหารปจจัย  เพียงเทาน้ี.                              
๑.  รูปท่ีเกิดจากสมุฏฐาน  ๔  คือ  กรรม  จิต  อุตุ  อาหาร.  
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           ก็อาหารปจจัยนี้โดยยอ   ไดแก  ธรรม  ๔   อยางเทาน้ัน   คือ กพฬี-  
การาหาร  ผัสสาหาร  เจตนาหาร  และวิญญาณหาร.   ในอาหารอยาง 
นั้น  นามอาหาร  ๓  ที่เหลือ   เวนกพฬีการาหาร    วาโดยอํานาจแหงชาติ 
จําแนกได  ๔  ชาติ   โดยเปนกุศล   อกุศล  วิบาก   และกิริยา.  
           วาดวยประเภทแหงภูมิอีก        นามอาหารเหลาน้ีจําแนกไดมากมาย  
หลายอยาง  อยางนี้คือ  กศุลจําแนกได  ๔ ภูมิ   อกศุล ๑ ภูม ิ  วิบาก  ๔ ภูมิ 
กิริยา  ๓  ภูม.ิ     สวนกพฬีการาหารโดยชาติเปนอัพยากตะ      โดยภูมิเปน 
กามาวจรอยางเดียว.    ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการ 
ตาง ๆ ในอาหารปจจัยนี้   ดังกลาวมาแลว. 
           ก็ในอาหารปจจัยซึ่งจําแนกไดดังกลาวมาแลวน้ี     อาหารท่ีเปนกุศล 
๓ อยาง  ทั้ง ๔  ภูมิเปนปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตกับตน  และรูปที่มีจิตเปน 
สมุฏฐานในปญจโวการภพ    ดวยอํานาจของอาหารปจจัย    อาหารที่เหลือ 
เวนรูปาวจรวิญญาณ      เปนปจจัยเฉพาะแกธรรมท่ีสัมปยุตเทานั้น      ใน 
อรูปภพดวยอํานาจของอาหารปจจัย.       แมในอาหารท่ีเปนอกุศลก็นัยนี ้
เหมือนกัน.     อาหารท่ีเปนวิบากทั้ง  ๔ ภูมิ     เปนอาหารปจจัยแกธรรม 
ที่สัมปยุตในที่ทั้งปวง.  กใ็นอธิการน้ี   กามาวจรวิบาก  และรูปาวจรวิบาก 
ที่เกิดในปญจโวการภพ    เปนอาหารปจจัยแกจิตตชรูปในปวัตติกาล   แก 
กัมมชรูปในปฏิสนธิกาล.   อาหารท่ีเปนโลกุตตรวิบากเปนอาหารปจจัยแก 
จิตตชรูปอยางเดียว.  อาหารท่ีเกิดในอรูปภพยอมไมเปนปจจัยแกรูป.  อาหาร 
ที่เปนกิริยาทั้ง ๓ ภูมิ เปนอาหารปจจัยแกธรรมที่สมัปยุต  และจิตตชรูปใน 
ปญจโวการภพ.    อาหารท่ีเปนกามาวจรและอรูปาวจร   เปนอาหารปจจัย 
แกธรรมที่สมัปยุตเทาน้ัน   ในอรูปภพ.  กวฬีการาหารท่ีเกิดข้ึนในสันตติ  ๔  
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยไมแปลกกันวา    เปนปจจัยแกกายน้ี    แมก ็ 
จริง  แตเมื่อวาโดยแปลกกัน  ในอธิการน้ี  กวฬีการาหารน้ี   เปนผูใหเกิด 
รูปที่มีอาหารเปนสมุฏฐานดวยชนกสตัติ    และตามรักษารูปที่มีอาหารเปน 
สมุฏฐานดวยอนุปาลกสัตติ      ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.      อธิบายวา 
เปนปจจัยแกสันตติรูปอันมีสมุฏฐาน  ๓  ที่เหลือ      ดวยอํานาจของอาหาร-  
ปจจัย   เพราะเลี้ยงรูปไว.     ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแมดวยธรรมท่ีเปน 
ปจจยุบบันในอาหารปจจัยนี้   ดังพรรณนามาแลว. 
                       วรรณนานิทเทสแหงอาหารปจจัย  จบ 
 
           [๑๗]   อินทริยปจจัย   ธรรมทีช่วยอุปการะโดยความเปนใหญ 
กลาวคือ 
           ๑.   จกัขุนทรีย    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ    และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น     ดวยอํานาจของอินทริย- 
ปจจัย                                                                         
           ๒.   โสตินทรีย   เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ  และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับวิญญาณธาตุนั้น        ดวยอํานาจของอินทริย- 
ปจจัย 
           ๓.   ฆานินทรีย  เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ   และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น      ดวยอํานาจของอินทริย- 
ปจจัย  
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           ๔.  ชวิหินทรีย  เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ  และแกธรรม  
ทั้งหลายท่ีประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น   ดวยอํานาจของอินทริย- 
ปจจัย  
           ๕.  กายินทรีย    เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ    และแกธรรม  
ทั้งหลายท่ีประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น   ดวยอาํนาจของอินทริย- 
ปจจัย 
           ๖.   รปูชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย  ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย  
           ๗.   นามอินทรีย   เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับนาม 
อินทรีย   และแกรูปท้ังหลายท่ีมีนามอินทรีย   และธรรมที่ประกอบกับ 
นามอินทรียนั้นเปนสมุฏฐาน  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
 
                       วรรณนานทิเทสแหงอินทริยปจจัย 
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน   อนิทริยปจจัยนิทเทส  ตอไป. 
           บทวา  จกขฺุนฺทฺริย   แปลวา  อินทรียคือจักษุ.    บทวา อินทฺฺริย- 
ปจฺจเยน   ความวา  จักขุนทรียเปนตนนั้น  ตัวเองเกิดกอนแลวเปนปจจัย 
แกอรูปธรรม  ต้ังแตเกิดไปจนถึงดับ   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  แม 
ในอินทรียเปนตน   ก็นยันี้เหมือนกัน.    แม    อรูปชีวิตินทรีย     พระผูม-ี 
พระภาคเจาก็ทรงสงเคราะหเขาในคํานี้วา    อินทรยีที่ไมมีรูป.    ในคําวา 
ตสมุฏานาน  นี ้    ทรงสงเคราะหแมกัมมชรูปโดยท่ีกลาวแลวในหน 
หลัง.     สมจริงดังท่ีพระองคตรัสไวในปญหาวาระดังน้ีวา   อินทรียที่เปน 
วิปากกาพยากตะ     เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุต   และกัมมชรปู   ในขณะ  
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ปฏิสนธิ     ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.     พรรณนาบาลีในนิทเทสแหง   
อินทริยปจจัยนี้เพียงเทานี้. 
           ก็  อินทริยปจจัย  นี้         คืออินทรีย ๒๐ ถวนเวนอิตถินทรียและ 
ปุริสินทรีย. 
           จริงอยู  อิตถินทรยี  และปุริสนิทรีย  เปนกําเนิดแหงเพศหญิง 
และเพศชาย  แมก็จริง  แตในกาลท่ีเปนกลละเปนตน  แมเมื่อ 
อิตถินทรียและปุริสินทรียเหลาน้ันจะมีอยู  ก็ยังไมสําเร็จความเปน 
อินทริยปจจัยแกเพศหญิงและเพศชายเหลาน้ัน  เพราะเพศชายและ 
เพศหญิงยังไมม ี ทั้งไมเปนอินทริยปจจัยแกธรรมเหลาอื่นดวย. 
           จริงอยู  ธรรมท่ีเปนอินทริยปจจัย   จะชื่อวาไมสําเร็จความเปนอินทริย- 
ปจจัยแกธรรมท่ีไมแยกกัน        ในขณะท่ีตนมีอยูยอมไมมี        เพราะฉะนั้น 
อิตถินทรียและปุริสินทรยีเหลาน้ัน   จึงไมเปนอินทริยปจจัย.   
           ก็อิตถินทรียและปุริสินทรีย  เหลาน้ีเปนพืชแหงเพศหญิงและ 
เพศชายเหลาใด    โดยบรรยายท่ีมาในพระสูตร    อิตถินทรียและปุริ- 
สินทรียเหลาน้ัน  นับวาเปนปกตูปนิสสยปจจัย   แกเพศหญิงและเพศ 
ชายเหลาน้ันดวย. 
           อินทริยปจจัย    ผูศึกษาพึงทราบวา     ไดแก   อินทรีย ๒๐ ถวน  
อินทริยปจจัยนั่น  โดยชาติจําแนกออกเปน  ๕ ชาติ  คือกุศล  อกุศล  วิบาก 
กิริยาและรูป.   ใน ๕ ชาตินั้น    กุศลวาดวยอํานาจแหงภูมิมี  ๔  ภูมิ   อกุศล  
เปนกามาวจรอยางเดียว  วิบากมี  ๔ ภูมิ   กิริยามี ๓ ภูมิ   รูปเปนกามาวจร 
ภูมิเทาน้ัน   ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตาง   ๆ  ใน 
อินทริยปจจัยนี้  อยางนี้กอน.  
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           ก็ในอินทริยปจจัยซึ่งจําแนกแลวอยางนี้        ปจจัยคืออินทรียที่เปน 
กุศลทั้ง  ๔  ภูมิ  เปนปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุต    และแกรูปที่มจิีตเปนสมุฏ-  
ฐานในปญจโวการภพ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  อินทรียที่เปนอกุศล 
เหมือนกัน.    กุศลและอกุศลที่เหลือเวนรูปาวจรกุศล    เปนปจจัยเฉพาะ 
แกธรรมที่สมัปยุตในอรูปภพ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
           อินทริยท่ีเปนวิบากทั้ง ๔ ภูมิ  เปนอินทริยปจจัย  แกธรรมท่ีสัมปยุต 
โดยสวนเดียว.   ก็บรรดาอินทรียที่เปนวิบากเหลานี้    อินทรียที่เปนกามา- 
วจรวิบาก   และรูปาวจรวิบาก   เมื่อเกิดในปญจโวการภพ   เปนปจจัยแก 
จิตตชรูปในปวัตติกาล     และกัมมชรปูในปฏิสนธกิาล     ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย.   อินทรียที่เปนโลกุตตรวิบาก   เปนปจจัยแกจิตตชรูปอยาง 
เดียว.   อินทรียที่เปนโลกตุตรวิบาก   ซึ่งเกิดข้ึนในอรูปภพ   ยอมไมเปน 
ปจจัยแกรูป.    
           อินทรียที่เปนกิริยาทั้ง  ๓  ภูม ิ เปนอินทริยปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุต  
และจิตตชรูปในปญจโวการภพ.   สวนอินทรียที่เปนกามาวจรกิริยา   และ 
อรูปาวจรกิริยา  ยอมสําเร็จความเปนอินทริยปจจัยเฉพาะแกธรรมที่สัมปยุต 
เทาน้ัน   ในอรูปภพ. 
           ในรูปอินทรียทั้ง  ๖   มีจักขุนทรียเปนตน    จักขุนทรียเปนปจจัยแก 
จักขุวิญญาณจิต  ๒    พรอมท้ังธรรมที่สัมปยุตในฝายกุศลวิบากและอกุศล 
วิบาก  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  โสตินทรียเปนตน    ก็เปนอินทริย- 
ปจจัยแกโสตวิญญาณเปนตน    อยางนั้นเหมือนกัน.                             
           รูปชีวติินทรียเปนปจจัยแกรูปท่ีเกิดรวมกับตนในฐิติขณะ   ดวย  
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อํานาจของอินทริยปจจัย.  ความเปนสหชาตปจจัย   ยอมไมมแีกรูป-  
ชีวิตินทรียนั้น.  
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในอินทริยปจจัย 
อยางนี้แล. 
                        วรรณนานิทเทสแหงอินทริยปจจัย  จบ 
           [๑๘]   ฌานปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูเพง 
อารมณ    กลาวคือ     องคฌานท้ังหลายเปนปจจัยแกธรรมทั้งหลาย 
ประกอบกับฌาน    และแกรูปท้ังหลายท่ีมีฌานและธรรมท่ีประกอบกับ 
ฌานน้ันเปนสมุฏฐาน  ดวยอํานาจของฌานปจจัย. 
 
                            วรรณนานิทเทสแหงฌานปจจัย 
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน    ฌานปจจัยนิทเทส  ตอไป. 
           บทวา ฌานงฺคานิ     ไดแก   องคฌาน  ๗  กลาวคือ  วิตก   วิจาร 
ปติ  โสมนัส  โทมนัส  อุเบกขา  และจติเตกัคคตา   ที่เกิดขึ้นในจิต 
ที่เหลือ     เวนทวิปญจวิญญาณจิต  ๑๐.    ก็เพราะหมวดแหงวิญญาณ  ๕ 
เปนเพียงการตกไป  (แหงจิตในอารมณ)   อุเบกขา   สุข   และทกุขแมจะ 
มีอยูในจิตเหลาน้ัน        พระผูมีพระภาคเจาก็ไมทรงยกข้ึนวาเปนองคฌาน 
เพราะไมมีการเขาไปเพงอารมณ.    กบ็รรดาองคฌานเหลาน้ัน     องคฌาน 
แมในอเหตุกจิตท่ีเหลือ  พระผูมีพระภาคเจาก็ไมทรงยกข้ึน  (วาเปนฌาน-  
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ปจจัย)  เหมือนกัน    เพราะถูกตัดขาดไปแลว   แตในการประมวลธรรมใน  
อธิการน้ี   ทรงยกข้ึนไวดวย. 
           แมในบทวา  ต  สมุฏานาน   นี้      ผูศึกษาพึงทราบวา    พระผูม-ี 
พระภาคเจาทรงสงเคราะหเอากัมมชรูป.     สมจรงิดังท่ีพระองคตรัสไวใน  
ปญหาวาระวา   " ในปฏสินธิขณะ   องคฌานท่ีเปนวิปากาพยากตะ   เปน 
ปจจัยแกขันธที่สัมปยุต     และกัมมชรูป       ดวยอํานาจของฌานปจจัย." 
พรรณนาบาลีในอธิการนี้เพียงเทาน้ี. 
          ก็ฌานปจจัยนี้คือองคฌาน ๗  จําแนกโดยประเภทแหงชาติมี ๔ ชาติ 
คือ กุศล  อกศุล  วิบาก  และกิริยา.  วาดวยอํานาจแหงภูมิอีกครั้ง  จําแนก 
ได  ๑๒  ภูม ิ คือกุศล ๔  อกุศล ๑  วิบาก ๔   กริิยา ๓.  ผูศึกษาพึงทราบ 
วินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตาง ๆ    ในฌานปจจัยนี้    ดังกลาวมา 
แลว. 
           ในฌานปจจัยที่จําแนกออกอยางน้ี    องคฌานท่ีเปนกุศลทั้ง ๔ ภูม ิ
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต   และจิตตชรูปในปญจโวการภพ  ดวยอํานาจ 
ของฌานปจจัย.     องคฌานท่ีเหลือเวนที่เปนรูปาวจร  เปนปจจัยแกธรรมท่ี 
สัมปยุตเทานั้นในอรูปภพ   ดวยอํานาจของฌานปจจัย.   แมในอกุศลเปนตน 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  องคฌานท่ีเปนกามาวจรวิบาก    และ รูปาวจรวิบาก 
เปนฌานปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุต   และจิตตชรูปในปวัตติกาล.  เปนฌาน- 
ปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุต    และกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล.   องคฌานท่ีเปน 
อรูปวิบาก  เปนฌานปจจัยเฉพาะแกธรรมท่ีสัมปยตุเทาน้ัน    (ในอรูปภพ) 
และโลกุตตรวิบากท่ีเกิดในอรูปภพก็เหมือนกัน.       แตในปญจโวการภพ 
องคฌานท่ีเปนโลกุตตรวิบากน้ัน     เปนปจจัยแกจิตตชรูปดวยอํานาจของ  
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ฌานปจจัย.     องคฌานท่ีเปนกิริยาทั้ง ๓ ภูมิ     เปนฌานปจจัยแกธรรม  
ที่สัมปยุต   และจิตตชรูปในปญจโวการภพ.  องคฌานท่ีเกิดในอรูปภพเปน 
ปจจัยเฉพาะแกธรรมที่สมัปยุตเทาน้ัน   ดวยอํานาจของฌานปจจัย.   ผูศึกษา 
พึงทราบวินิจฉัย    แมโดยธรรมท่ีเปนปจจยุบบันในฌานปจจัยน้ี   ดังกลาว  
มาแลวแล. 
                          วรรณนานิทเทสแหงฌานปจจัย  จบ 
 
           [๑๙]   มัคคปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนทาง  กลาว 
คือ   องคมรรคท้ังหลายเปนปจจัยแกธรรมท้ังหลายท่ีประกอบกับมรรค 
และแกรูปท้ังหลายท่ีมีมรรค  และธรรมท่ีประกอบกับมรรคเปนสมุฏฐาน 
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย. 
 
                               วรรณนานิทเทสแหงมัคคปจจัย 
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหง  มัคคปจจัย  ตอไป. 
           บทวา มคฺคงฺคานิ    ไดแก  องคมรรค ๑๒ เหลาน้ี    คือ   ปญญา 
วิตก  สัมมาวาจา  สันมากัมมันตะ  สมัมาอาชีวะ  วิริยะ  สติ   สมาธิ 
มิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวายามะ  มิจฉาสมาธิ   ที่เกิดขึ้นใน 
จิตท่ีเหลือ    เวนอเหตุกจิตตปบาท.     พระผูมีพระภาคเจาไมทรงยกองค 
มรรคในอเหตุกจิต   (เปนมัคคปจจัย)  เพราะความเปนมรรคเปนธรรมเกิด 
ภายหลังแหงเหตุ.  ทรงสงเคราะหกัมมชรูป  ในบทวา  ต สมุฏานาน  นี้. 
สมจริงดังท่ีพระองคตรัสไวในปญหาวาระวา    " องคมรรคท่ีเปนวิปากา-  
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พยากตะ   ในขณะปฏิสนธิ  เปนปจจัยแกขันธทีส่ัมปยุตและกัมมชรูป  
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย."    พรรณนาบาลีในอธิการน้ีเทาน้ีกอน. 
           ก็มัคคปจจัยนี้   ไดแกองคมรรค  ๑๒  แบงโดยประเภทแหงชาติมี   
มีกุศลชาติเปนตน.      และกุศลชาติเปนตน     จําแนกโดยภูมิได ๑๒ ภูมิ  
มีกามาวจรภูมิเปนตน.   ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการ 
ตาง ๆ   ดังกลาวมาแลว. 
           ก็ในมัคคปจจัยที่จําแนกไดอยางนี้     องคมรรคท่ีเปนกุศลท้ัง ๔ ภูม ิ
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต  และจิตตชรูปในปญจโวการภพ  ดวยอํานาจ 
ของมัคคปจจัย.    องคมรรคท่ีเหลือเวนที่เปนรูปาวจรเปนปจจัยแกธรรมที ่
สัมปยุตในอรูปภพ    ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.    อธิบายท้ังหมดทานให 
พิสดารแลวเหมือนมโนฌานปจจัย.     ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแมโดยธรรม 
ที่เปนปจจยุบบันในมัคคปจจัยนี้   ดังกลาวมาแลวแล. 
                        วรรณนานิทเทสแหงมัคคปจจัย  จบ 
 
           [๒๐]   สมัปยุตตปจจัย      ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู 
ประกอบ   กลาวคือ    นามขันธทั้งหลาย ๔    เปนปจจัยซ่ึงกันและกัน 
โดยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย. 
 
                          วรรณนานิทเทสแหงสัมปยุตตปจจัย 
           บาลีใน  สมัปยุตตปจจยันิทเทส  มีเนื้อความกระจางแลว.   กช็ื่อวา 
สัมปยุตตปจจัยนี้วาโดยสังเขป    ไดแก  อรูปขันธทั้งหมด.     โดยประเภท  
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จําแนกไดหลายอยางคือ  โดยชาติ  มกีุศลชาติเปนตน  โดยภูม ิ มีกามาวจร-  
ภูมิเปนตน.       ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตาง ๆ 
ในสัมปยุตตปจจัยนี้   ดังกลาวมาแลว.  
           ก็ในสัมปยุตตปจจัยที่จําแนกแลวอยางนี้    บรรดากุศลขันธทั้ง  ๔  ภูมิ 
ขันธ  ๑  เปนปจจัยแกขันธ ๓,     ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย    ขันธ   ๓ 
เปนปจจัยแกขันธ ๑,    ขันธ  ๒  เปนปจจัยแกขันธ   ๒.    กุศลขันธทั้งหมด 
เปนปจจัยซึ่งกันและกัน    ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   ดวยประการฉะนี้  
แมในอกุศลขันธ    วิบากขันธและกิริยาขันธก็นัยนี้เหมือนกัน.    ผูศึกษา 
พึงทราบวินิจฉัยแมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบัน   ในสัมปยุตตปจจัยนี้        ดงั 
พรรณนามาแลวแล. 
                    วรรณนานิทเทสแหงสัมปยุตตปจจัย  จบ 
 
           [๒๑]  วิปปยุตตปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู 
ไมประกอบ   กลาวคือ 
           ๑.    รปูธรรมท้ังหลายเปนปจจัยแกนามธรรมท้ังหลาย        ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย                                      
           ๒.   นามธรรมท้ังหลายก็เปนปจจัยแกรูปธรรมทั้งหลาย       ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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                     วรรณนานทิเทสแหงวิปปยุตตปจจัย    
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน  วิปปยุตตปจจัยนิทเทส  ตอไป. 
           คําน้ีวา  รูปธรรมเปนวิปปยุตตปจจัยแกอรูปธรรม       พึงทราบดวย 
อํานาจหทัยวัตถุและจักขุนทรียเปนตนกอน ๆ  จรงิอยู   รูปธรรม ๖ อยาง 
เหลาน้ีเองเปนวิปปยุตตปจจัยแกอรูปขันธ.     ถึงแมธรรมที่เปนอารมณม ี 
รูปายตนะเปนตน   เปนวปิปยุตตกัน   (กับจักขายตนะเปนตน)    ก็จริง 
แตก็ไมจัดเปนวิปปยุตตปจจัย. 
           ถามวา  เพราะเหตุไร  ? 
           ตอบวา  เพราะไมมีความเกี่ยวของในเรื่องสัมปโยคะ.  อรูปขันธ 
ทั้งหลายเกิดขึ้น  เหมือนออกมาจากภายในแหงรูปอันเปนที่อาศัย  ม ี
จักขุปสาทเปนตน.  ความเกี่ยวของในจักขุปสาทเปนตนเหลาน้ี  จึงมีอยู 
ไมวาอรูปขันธเหลาน้ันจะสัมปยุตหรือวิปปยุตกับจักขุปสาทเปนตนเหลานั้น 
ก็ตาม.    สวนธรรมที่เปนอารมณ    ยอมเปนเพียงอารมณแหงจิตที่เกิดข้ึน 
เพราะอาศัยวัตถุรูปเทาน้ัน   เพราะเหตุนั้นความเกี่ยวของเรื่องสัมปโยคะใน 
จักขุปสาทเปนตนเหลาน้ัน    จึงไมมี.   รูปายตนะเปนตนเหลานั้นไมจัดเปน 
วิปปยุตตปจจัย    เพราะไมมีการเกี่ยวของในเรื่องสัมปโยคะ    ดวยประการ 
ฉะน้ี.  ผูศึกษาพึงทราบความเปนวิปปยุตตปจจัยนี้ในหทัยวัตถุเปนตนดวย. 
สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน   ปญหาวาระ   วา "  วัตถุรูปเปน 
ปจจัยแกกุศลขันธและอกุศลขันธ   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย   จักขาย- 
ตนะ  ฯ ล ฯ   กายายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ฯ ล ฯ   กายวิญญาณ  
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.   วัตถรุูปเปนปจจัยแกขันธที่เปนวิปากาพยา- 
กตะ   และกริิยาพยากตะ   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย."  
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           คําน้ีวา อรูปธรรมเปนปจจัยแกรูปธรรมดวยอํานาจของวิปปยุตต-  
ปจจัย  ผูศึกษาพึงทราบดวยอํานาจขันธ ๔.   จริงอยู   ในบรรดาอรูปธรรม  
ขันธ ๔ เปนวิปปยุตตปจจัยแกรูปธรรมท่ีเปนสหชาตะและปุเรชาตะ.    สวน 
นิพพานถึงจะเปนอรูปธรรม      ก็ไมเปนปจจัยแกรูปดวยอํานาจของวิปป-  
ยุตตปจจัย.   จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาตรัส๑ไววา  ประกอบดวยขันธ  ๔ 
ไมประกอบดวยขันธ  ๔    (คือสัมปยุตหรือวิปปยุตใชกับนามขันธ ).   ผู 
ศึกษาพึงทราบวา  เฉพาะขันธ  ๔  เทาน้ัน  เปนวิปปยุตตปจจัยดวยประการ 
ฉะน้ี.   สมจริง  ดังที่พระองคตรัสไวใน  ปญหาวาระ  วา   ที่เปนสหชาตะ 
กุศลขันธเปนปจจัยแกจิตตตชรูป   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.    ที่เปน 
ปจฉาชาตะ  กุศลขันธเปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปป- 
ยุตตปจจัย  ในขณะปฏิสนธิขันธที่เปนวิปากาพยากตะเปนปจจัยแกกัมมชรปู 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย   ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.   ผูศึกษาพึงทราบการพรรณนาบาลีในอธิการน้ี  
อยางนี้. 
           ก็ชื่อวา วิปปยุตตปจจัยนี้ โดยสังเขป  ไดแก   รูปธรรมและอรูปธรรม 
ที่กําลังเปนไปในปญจโวการภพ.    บรรดารูปธรรมและอรูปธรรมเหลาน้ัน 
รูปธรรมจําแนกได  ๖ อยาง        ดวยอํานาจแหงหทัยวัตถุและจักขุปสาท 
เปนตน.    อรูปธรรมที่เกดิในปญจโวการภพ   จําแนกได   ชาติ   คือกุศล 
อกุศล    วิบาก    กริิยา.    อรูปธรรมนัน้โดยภูมิจําแนกได ๑๑ ภูมิ    คือ  
กุศล ๔   อกศุล ๑   วิบาก ๓   กริิยา ๓   ดวยอํานาจแหงกามาวจรภูมิเปน 
๑.  อภิ.  ธาตุกถา  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 98 

ตน.    แตอรปูวิบากไมเปนวิปปยุตตปจจัย.    ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดย   
การจําแนกดวยประการตาง ๆ ในวิปปยุตตปจจัยนี้    ดังพรรณนามาน้ี 
           ก็ในวิปปยุตตปจจัยที่จําแนกแลวอยางนี้    กุศล   และอกุศลทั้ง ๔ ภูมิ 
ที่เกิดในปญจโวการภพ  เปนปจจัยแกจิตชรูปที่เกิดข้ึนพรอมกับตน  ดวย  
อํานาจของสหชาตวิปปยุตตปจจัย.       เปนปจจัยแกรูปกายท่ีมีสมุฏฐาน  ๔ 
และ ๓  ที่เกิดกอน     ที่ลวงเลยอุปาทขณะมาถึงฐิติขณะ    ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย.   ก็คําวา  รปูกายท่ีมีสมฏุฐาน  ๓  ในท่ีนี้  ผูศึกษา 
พึงทราบวา   ไดแกกานแหงพรหมปาริสัชชา   เปนตน  เพราะไมมีอาหาร 
สมุฏฐาน.                                                                       
           ก็กามาวจรวิบากและรูปาวจรวิบาก     เปนปจจัยแกจิตตชรูป    ใน 
ปวัตติกาลและกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล    ดวยอํานาจของสหชาตวิปปยุตต- 
ปจจัย.  โลกตุตรวิบากเปนปจจัยเฉพาะแกจิตตชรูปอยางเดียว.  ก็วิบากท้ัง ๓ 
ภูมิน   (กาม+รูป+โลกุตตระ)   เปนปจจัยแกกายท่ีมีสมุฏฐาน  ๔ และ ๓ 
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย. 
           กิริยาทั้ง ๓  ภูมิ    เปนปจจัยแกจิตตรูป    ดวยอํานาจของสหชาต- 
วิปปยุตตปจจัย,      เปนปจจัยแกกายท่ีมีสมุฏฐาน  ๔  และสมุฏฐาน ๓ ซึ่ง 
เกิดกอน  ดวยอํานาจชองปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย. 
           สวนในฐิตรูป ๖ อยางนั้น  วัตถุรูปเปนปจจัยแกกามาวจรวิบากและ 
รูปาวจรวิบากในขณะปฏิสนธิ     ดวยอํานาจของสหชาตวิปปยุตตปจจัย. 
เปนปจจัยแกกุศลท้ัง ๔ ภูมิ   อกุศล ๑ ภูมิ   วิบากทัง้  ๓  ภูมิเวนวิญญาณ- 
จิต  ๑๐    และกิริยาจิตท้ัง  ๓  ภูมิที่เกิดข้ึนในปวัตติกาล     ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย.    จักขายตนะเปนตน     เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  
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เปนตน.   ดวยอํานาจของปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย   ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย    
แมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในอธิการน้ี    ดังพรรณนามาแลวแล.  
                    วรรณนานิทเทสแหงวิปปยุตตปจจัย  จบ 
 
           [๒๒]  อัตถิปจจัย    ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูยังมีอยู 
กลาวคือ 
           ๑.  นามขันธ  ๔  เปนปจจัยซ่ึงกันและกัน   ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย                                                                           
           ๒.  มหาภูตรูป ๔  เปนปจจัยซ่ึงกันและกัน        ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
           ๓.  ในปฏิสนธิขณะ    นามรปูเปนปจจัยซึ่งกันและกัน     ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           ๔.  จติและเจตสิกธรรมท้ังหลาย      เปนปจจัยแกรูปทั้งหลายท่ี 
มีจิตเปนสมุฏฐาน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ๕.  มหาภูตรูป    เปนปจจัยแกอุปาทารูปท้ังหลาย    ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
           ๖.  จกัขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ  และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           ๗.  โสตายตนะ   เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ  และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
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           ๘.   ฆานายตนะ   เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ  และแกธรรม  
ทั้งหลายท่ีประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           ๙.   ชวิหายตนะ  เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ    และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
          ๑๐.   กายายตนะ    เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ   และแกธรรม  
ทั้งหลายท่ีประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
          ๑๑.   รปูายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ    และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
          ๑๒.   สัททายตนะ  เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
          ๑๓.   คันธายตนะ  เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ  และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
          ๑๔.   รสายตนะ   เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ   และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
          ๑๕.   โผฏฐัพพายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ    และแก 
ธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น   ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย 
          ๑๖.   รปูายตนะ  สัททายตนะ  คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏ- 
ฐัพพายตนะ   เปนปจจัยแกมโนธาตุ   และแกธรรมทั้งหลายท่ีประกอบ 
กับมโนธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
          ๑๗.   มโนธาตุ   และมโนวิญญาณธาตุ  อาศัยรูปใดเปนไป   รูป  
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นั้นเปนปจจัยแกมโนธาตุ    มโนวิญญาณธาตุ    และแกธรรมทั้งหลาย  
ที่ประกอบกบัมโนธาตุ   และมโนวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย.                                                                              
                        วรรณนานิทเทสแหงอัตถิปจจัย 
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน  อตัถิปจจัยนิทเทส  ตอไป. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอัตถิปจจัย     ดวยอํานาจแหงสหชาตะ 
ดวยคําวา  จตฺตาโร  ขนฺธา  เปนตน.    ทรงแสดงอัตถิปจจัยดวยอํานาจแหง 
ปุเรชาตะดวยคําวา   จกฺขวฺายตน   เปนตน.     ในคําวา   ย  รูป  นิสฺสาย  นี ้
ทรงแสดงอัตถิปจจัยดวยอํานาจธรรมท้ังท่ีเปน     สหชาตะและปุเรชาตะ. 
บาลีนี้มาแลวดวยอํานาจอัตถิปจจัย     แหงธรรมทัง้ท่ีเปนสหชาตะและปุเร- 
ชาตะทีเดียวดวยประการฉะน้ี.                                                      
           แตใน  ปญหาวาระ   ไดอัตถิปจจัย         ดวยอํานาจแหงอาหารและ 
อินทรียที่เปนปจฉาชาตะดวย        เพราะพระบาลีมาแลวดวยอํานาจธรรม 
เหลาน้ี   คือ สหชาตะ   ปเุรชาตะ  ปจฉาชาตะ   อาหาร   อินทรยี.    แตใน 
ที่มีพระผูมีพระภาคเจาทรงเทศนา       ดวยอํานาจแหงธรรมที่มีสวนเหลือ. 
พรรณนาบาลีในอธิการนี้เพียงเทาน้ี. 
           ก็ชื่อวา  อัตถิปจจัยน้ี     ม ี ๒ อยาง    คือโดยเปนอัญญมัญญะ 
และไมใชอัญญมัญญะ.      ใน  ๒ อยางนั้น   อัตถิปจจัยที่เปนอัญญมัญญะ 
มี ๓ อยาง     คืออรูปกับอรูป    รูปกับรูป     รูปและอรูปกับรูปและอรูป. 
จริงอยู   ในคําน้ีวา   ขันธ  ๔  เปนอัตถปิจจัยแกอรูป   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสถึงอรูปเปนปจจัยกัน  ดวยอํานาจการเกิดข้ึนแหงจิตทั้งหมด.   ในคําน้ี  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 102 

วา จตฺตาโร  มหาภูตา  ตรสัถึงรูปเปนปจจัยกับรูป   ดวยอํานาจการสืบตอ  
แหงรูปทั้งหมด.  ในคําน้ีวา   โอกฺกนติฺกฺขเณ  นามรูป  ตรัสถงึรูปและอรูป 
กับรูปและอรูปเปนปจจัยกัน    ดวยอํานาจแหงขันธที่ทําหนาท่ีปฏิสนธิและ 
วัตถุรูป.   อัตถิปจจัยที่ไมใชอัญญมญัญะมี  ๓  อยาง  คืออรูปเปนอัตถิปจจัย  
แกรูป  รูปเปนอัตถิปจจัยแกรูปรูปเปนอัตถิปจจัยแกอรูป   จรงิอยู   ในคํา 
นี้วา  จิตฺตเจตสิกา   ธมฺมา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงอรูปเปนปจจัยแก 
รูป  ดวยอํานาจปญจโวการภพ.   ในคําน้ีวา มหาภูตา  อุปาทารูปาน  ตรัส 
ถึงรูปเปนปจจัยแกรูป  ดวยอํานาจการสืบตอแหงรูปทั้งหมด.   ในคํามีอาทิ 
วา " จกฺขวายตน  จกฺขุวิฺาณธาตุยา "  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  รูป 
เปนปจจัยแกอรูป  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ดวยอํานาจวัตถุและอารมณ. 
อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  อัตถิปจจัยน้ีโดยสังเขป  จะกลาววา  ไดแก  เบญจ- 
ขันธที่กําลังเปนรูป  คือนามและรูปท่ีถึงซ่ึงขณะทั้ง ๓ ก็ถูก. 
           อัตถปิจจัยนั้นโดยประเภทแหงชาจิแจกออกเปน  ๕  ชาติ     คือกุศล 
อกุศล  วิบาก  กริิยา  และรูป.    ใน  ๕ ชาตินั้น    อัตถิปจจัยที่เปนกุศลมี  ๒ 
คือเปนสหชาตะกับปจฉาชาตะ,  อกุศล  วิบาก  และกิริยาก็เหมือนกัน.  บรรดา 
อัตถิปจจัย  ที่เปนกุศลเปนตนนั้น    กศุลจําแนกออกเปน  ๔ ภูมิ   ดวยอํานาจ 
เปนกามาวจรเปนตน.     อกุศลเปนกามาวจรอยางเดียว.    วิบากเปนไปท้ัง  ๔ 
ภูมิ.   กิรยิาเปนไปใน  ๓  ภูมิ   อัตถิปจจัยคือรูปเปนกามาวจรอยางเดียว.   ก ็
อัตถิปจจัยคือรูปนั้นมี  ๒  อยาง  ดวยอํานาจสหชาตะและปุเรชาตะ.     ใน ๒ 
อยางนั้น     วัตถุ ๕ และอารมณ  ๕    เปนปุเรชาตะอยางเดียว.    หทัยวัตถ ุ
เปนสหชาตะก็ได   เปนปุเรชาตะก็ได   สวนอาหารและอินทรียที่มาแลวใน 
ปญหาวาระ    ยอมไมไดการจําแนกโดยเปนสหชาตะเปนตน.    ผูศึกษาพึง  
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ทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตาง ๆ ในอธิการน้ี   ดังพรรณนา 
มาแลว.   
           ก็ในอัตถิปจจัยที่จําแนกไวอยางนี้    กุศลแมทั้ง ๔  ภูมิที่เกิดพรอมกัน 
เปนอัตถิปจจัย.    ในปญจโวการภพ   เปนปจจัยซึ่งกันและกัน     แกขันธ 
ทั้งหลาย  โดยนัยเปนตนวา  ขันธ  ๑  เปนปจจัยแกขันธ  ๓.   และเปนปจจัย 
แกจิตตชรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  แกสหชาตกุศลที่เหลือ   เวนรูปาวจร- 
กุศล   เปนปจจัยเฉพาะแกขันธทั้งหลายท่ีสัมปยุตเทาน้ันในอรูปภพ   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย.    แกกุศลท่ีเปนปจฉาชาตะทั้ง  ๔  ภูมิ    เปนปจจัยแก 
กายท่ีมีสมุฏฐาน  ๔ และ  ๓   ในปญจโวการภพ   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
แมในอกุศลเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน.   จริงอยู  อกศุลที่เปนสหชาตะแมนั้น 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สัมปยุต   และจิตตชรูปในปญจโวการภพ   และ 
เปนปจจัยเฉพาะแกขันธทั้งหลายท่ีสัมปยุตเทาน้ันในจตุโวการภพ       ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย.    อกุศลที่เปนปจฉาชาตอกุศล   เปนปจจัยแกกายท่ีมี 
สมุฏฐาน  ๔  และ ๓   ในปญจโวการภพ   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ก็โดยความเปนวิบากอัตถิปจจัยท่ีเปนกามาวจรวิบาก  และรูปาวจร- 
วิบาก      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายและกัมมชรปู     ในขณะปฏิสนธิโดย  
แนนอน      ดวยอํานาจของสหชาตัตถิปจจัย.     แตเปนปจจัยแกขันธที่ 
สัมปยุตและจิตตชรูปในปวัตติกาล   ดวยอํานาจของสหชาตัตถิปจจัย  เปน 
ปจจัยแกกายท่ีมีสมุฏฐาน  ๔  และ ๓ ซึ่งถึงฐิติขณะแลว      ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตัตถิปจจัย. 
           แตอรปูาวจรวิบาก  และโลกุตตรวิบาก  ที่เกิดในอรูปภพ   เปนปจจัย 
เฉพาะแกธรรมที่สัมปยุตกับคนเทาน้ัน        ดวยอํานาจสหชาตัตถิปจจัย.  
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โลกุตตรวิบากในปญจโวการภพ     เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตกับตนและ  
จิตตชรูป  ดวยอํานาจของสหชาตัตถิปจจัย  เปนปจจัยแกกายท่ีมีสมุฏฐาน 
และ  ๓   ดวยอํานาจของปจฉาชาตัตถิปจจัย.  
           โดยความเปนกิริยา    อัตถิปจจัยที่เปนรูปาวจรกิริยา   เปนปจจัยแก 
ขันธที่สัมปยุตและจิตตชรูป   ดวยอํานาจของสหชาตัตถิปจจัย.   เปนปจจัย 
แกกายท่ีมีสมุฏฐาน  ๔  และ ๓   ดวยอํานาจของปจฉชาตัตถิปจจัย. 
           แตกามาวจรและอรูปาวจรกิริยา   เปนปจจัยเฉพาะแกขันธที่สัมปยุต 
เทาน้ัน  ในอรูปภพ  และเปนปจจัยแมแกจิตตชรูปในปญจโวการภพ  ดวย 
อํานาจของสหชาตัตถิปจจัย.    เปนปจจัยแกกายท่ีมีสมุฏฐาน ๔ และ ๓  ดวย 
อํานาจปจฉาชาตัตถิปจจัย. 
           ก็ธรรมคือรูป   เปนอัตถิปจจัย   ๔   ปจจัย   คือสหชาตะ   ปุเรชาตะ 
อาหาร  และอินทรีย.   ใน  ๔  ปจจัยน้ัน   อัตถิปจจัยคือรูปที่เปนสหชาตะ 
มี ๔  อยาง  ดวยอํานาจแหงสมุฏฐาน.   ในสมุฏฐาน  ๔  นั้น    รูปที่มีกรรม 
เปนสมุฏฐาน  เปนสหชาตัตถิปจจัย   อยางนี้คือ  มหาภูตรูป  ๑  เปนปจจัย 
แกมหาภูตรูป  ๓,  มหาภูตรูป  ๓  เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑,   มหาภูตรูป ๒ 
เปนปจจัยแกมหาภูตรูป  ๒,     มหาภูตรูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูป     ดวย 
อํานาจของสหชาตัตถิปจจัย.      วัตถรุปูในขณะปฏิสนธิ      เปนปจจัยแก 
กามาวจรวิบากและรูปาวจรวิบากขันธ      ดวยอํานาจของสหชาตัตถิปจจัย. 
รูปที่มีสมุฏฐาน ๓     ที่เหลือเปนปจจัย      ดวยอํานาจของสหชาตัตถิปจจัย 
อยางนี้คือ  มหาภูตรูป  ๑  เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓,   มหาภูตรูป ๓ เปน 
ปจจัยแกมหาภูตรูป  ๑,   มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒,    มหา- 
ภูตรูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูป.                                
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           สวน  ปุเรชาตัตถิปจจัยน้ี  ๒  อยาง     คือ   วัตถุปุเรชาตะ     และ  
อารัมมณปุเรชาตะ.   ทั้ง ๒ อยางนั้น   ผูศึกษาพึงเชื่อมความถือเอาตามนัย 
ที่ขาพเจากลาวแลวในปุเรชาตปจจัยในหนหลัง.   แมอาหารัตถิปจจัย   พึง 
ประกอบตามนัยที่ประกอบแลวในกวฬีการาหารปจจัยในหนหลัง.        ก็  
อาหารัตถิปจจัยน้ี     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา     อัตถิปจจัย    ใน 
อธิการน้ี       ดวยความเปนปจจัยในขณะที่ตนยังไมดับไป.     แม    รูป- 
ชีวิตินทรีย        พึงถือเอาตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวในการอธิบายรูปชีวิ- 
ตินทรีย   ในอินทริยปจจัยขางตน.    ก็ในท่ีนี้  รูปชีวิตินทรียนั้น    พระผู- 
มีพระภาคเจาตรัสเรียกวา   อัตถิปจจัยดวยความเปนปจจัยในขณะที่ตน 
ยังไมดับไป.    ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย     แมดวยธรรมที่เปนปจจยุบบัน 
ในอธิการน้ี    ดังน้ีแล. 
                       วรรณนานิทเทสแหงอัตถิปจจัย  จบ 
 
           [๒๓]  นัตถิปจจัย     ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูไมมี  
กลาวคือ 
           จิตและเจตสิกธรรมท่ีดับไปแลวตามลําดับดวยดี     เปนปจจัยแก 
ธรรมทั้งหลายคือจิต    และเจตสิกท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนา   ดวยอาํนาจของ 
นัตถิปจจัย.  
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                       วรรณนานทิเทสแหงนัตถิปจจัย    
           ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน  นัตถิปจจัยนิทเทส  ตอไป. 
           บทวา   สมนนฺตรนิรุทฺธา  คือ เปนธรรมท่ีไมมีระหวางตนดวยจิตตุป-  
บาทอ่ืน   ดับไปโดยลําดับดวยดี.    บทวา ปฏปฺปนฺนาน   แปลวา เกิดข้ึน 
เฉพาะหนา.  ดวยบทน้ี   พระผูมีพระภาคเจายอมยังความท่ีนัตถิปจจัย  เปน 
นัตถิปจจัย     เพราะอรรถวา    ใหโอกาสแกธรรมท่ีจะเกิดภายหลังเปนไป 
จริงอยู    เม่ือธรรมที่เกิดกอน   ไมใหโอกาสแกธรรมที่เกิดภายหลังเปนไป 
ดวยอํานาจการท่ีตนเองดับไป   ความที่ธรรมในภายหลังเหลาน้ันจะเกิดข้ึน 
เฉพาะหนา  ไมพึงมี.  พรรณนาบาลีในอธิการน้ีเทาน้ี.    คําท่ีเหลือท้ังหมด 
ผูศึกษาพึงทราบตามนัยท่ีขาพเจากลาวแลวในอนันตรปจจัยนั่นเอง. 
           จริงอยู   ลักษณะของปจจัยเทานั้น    เปนความแปลกกันในระหวาง 
อนันตรปจจัยกับนัตถิปจจัยนี้.     แตความตางกันแหงปจจัยและปจจยุบบัน 
ไมมีเลย.   อนึ่ง  ในปจจัยทั้งสองน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปจจัย 
และปจจยุบบันโดยสรุปไว  โดยนัยเปนตนวา  จักขุวิญญาณธาตุ  และธรรม 
ที่สัมปยุต ดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้นเปนปจจัยแกมโนธาตุ.    ในที่นี้ทรงแสดง 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  โดยท่ัว ๆ ไป  ดวยอํานาจการดับไปและเกิดข้ึนวา 
ธรรมคือจิตและเจตสิกที่ดับไปตามลําดับดวยดี     เปนปจจัยแกธรรมคือจิต 
และเจตสิกที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา. 
                          วรรณนานิทเทสแหงนัตถิปจจัย  จบ  
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           [๒๔]  วิคตปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูปราศ-   
จากไป  กลาวคือ.  
           จิตและเจตสิกธรรมท้ังหลายท่ีปราศจากไปแลว   ตามลําดับดวยดี 
เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลาย        คือจติและเจตสิกท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนา 
ดวยอํานาจของวิคตปจจัย. 
 
                           วรรณนานิทเทสแหงวิคตปจจัย 
           ใน  วคิตปจจัยนิทเทส  บทวา สมนนฺตรวิคตา  คือ ปราศจากไปโดย 
ลําดับดวยดี.   ดวยบทน้ีพระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงวา  วิคตปจจัยเปน 
ปจจัยโดยภาวะท่ีตนเองปราศจากไป.   นัตถิปจจัย   และวิคตปจจัยนี้ตางกัน 
เพียงพยัญชนะเทาน้ัน  เน้ือความไมตางกันเลย. 
                              วรรณนานิทเทสแหงวิคตปจจัย  จบ 
 
           [๒๕]   อวิคตปจจัย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูยังไม 
ปราศจากไป   กลาวคือ 
           ๑.  นามขันธ  ๔  เปนปจจัยซ่ึงกันและกัน  ดวยอํานาจของ 
อิวิคตปจจัย 
           ๒.  มหาภูตรูป  ๔  เปนปจจัยซ่ึงกันและกัน    ดวยอํานาจของ 
อวิคตปจจัย 
           ๓.  ในปฏิสนธิขณะ    นามธรรมและรูปธรรมท้ังหลาย     เปน 
ปจจัยซ่ึงกันและกัน  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย  
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           ๔.   จติและเจตสิกธรรมท้ังหลาย    เปนปจจัยแกรูปทั้งหลายท่ีม ี
จิตเปนสมุฏฐาน  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย  
           ๕.   มหาภูตรูป      เปนปจจัยแกอุปาทารูป  ดวยอํานาจของ 
อวิคตปจจัย  
           ๖.   จกัขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ   และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
           ๗.   โสตายตนะ      เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ  และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
           ๘.   ฆานายตนะ  เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ    และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
           ๙.   ชวิหายตนะ  เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ  และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น      ดวยอํานาจของอวิคต- 
ปจจัย                                                                          
          ๑๐.  กายายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ   และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
          ๑๑.  รปูายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ    และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น       ดวยอํานาจของอวิคต- 
ปจจัย                                                 
          ๑๒.  สัททายตนะ   เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ  และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
          ๑๓.  คันธายตนะ  เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ  และแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย  
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           ๑๔.  รสายตนะ   เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ  และแกธรรม  
ทั้งหลายท่ีประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น      ดวยอํานาจของอวิคต- 
ปจจัย                                                                                     
           ๑๕.  โผฏฐัพพายตนะ    เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ   และแก 
ธรรมทั้งหลายท่ีประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น       ดวยอํานาจของ 
อวิคตปจจัย 
           ๑๖.  รปูายตนะ   สทัทายตนะ  คันธายตนะ   รสายตนะ  โผฏ- 
ฐัพพายตนะ   เปนปจจัยแกมโนธาตุ   และแกธรรมทั้งหลายท่ีประกอบ 
กับมโนธาตุนั้น  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
           ๑๗.  มโนธาตุ   และมโนวิญญาณธาตุ   อาศัยรูปใดเปนไป  รูป 
นั้นเปนปจจัยแกมโนธาตุ  และมโนวิญญาณธาตุ และแกธรรมทั้งหลาย 
ที่ประกอบกบัมโนธาตุ     และมโนวิญญาณธาตุนั้น     ดวยอํานาจของ 
อวิคตปจจัย. 
 
                            วรรณนานิทเทสแหงอวิคตปจจัย 
           คําเปนตนวา จกฺตาโร   ขฺนธา   ใน  อวิคตปจจัยนิทเทส   ผูศึกษา 
พึงทราบเน้ือความโดยอาการท้ังปวง    ตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวในอัตถ-ิ 
ปจจัยนิทเทส.  จริงอยู  ปจจัยนี้กับอัตถิปจจัยตางกันเพียงพยัญชนะเทาน้ัน 
เนื้อความหาตางกันไม.                                             
                          วรรณนานิทเทสแหงอวิคตปจจัย  จบ  
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                                วรรณนาปจจยนิทเทสวาระ    
                            (บาลีอรรถกถาหนา  ๕๙๑-๕๙๒) 
           เพ่ือความแจมแจงแหงการดําเนินไปแหงญาณ  ในปจจัย ๒๔ เหลาน้ี  
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวท้ังโดยอุทเทส  และนิทเทส  ดังพรรณนา 
มาแลว   บัดนี้  ผูศึกษาพึงทราบ  ปกณิณกวินิจฉัย  ดวยอํานาจแหงบท  ๑๐ 
เหลาน้ีคือ 
           ๑.  โดยภาวะท่ีธรรมหลาย  ๆ  อยาง  เปนปจจัยอยางเดียวกัน 
           ๒.  โดยภาวะธรรมอยางเดียว   เปนปจจัยไดหลาย ๆ อยาง 
           ๓.  โดยภาวะท่ีปจจัยอยางเดียว   เปนปจจัยไดหลาย ๆ อยาง 
           ๔.  โดยปจจัยท่ีเปนสภาคะกัน 
           ๕.  โดยปจจัยท่ีเปนวิสภาคะกัน 
           ๖.  โดยปจจัยท่ีเปนคูกัน 
           ๗.  โดยเห็นชนกปจจัย  และอชนกปจจัย 
           ๘.  โดยปจจัยท่ีเขากับธรรมไดทั้งหมดและรูปน้ีทั้งหมด 
           ๙.  โดยการกําหนดมีอาทิวา  รูปเปนปจจัยแกรูปเปนตน 
          ๑๐. โดยการจําแนกโดยภพ. 
          ใน ๑๐ อยางนั้น 
          ๑.  บทวา  โดยภาวะท่ีธรรมหลาย  ๆ  อยางเปนปจจัยอยางเดียว 
กัน     ความวา   ธรรมหลายอยางเปนปจจัยโดยความเปนอันเดียวกัน     ใน 
ปจจัย  ๒๓  ที่เหลือเวน  กัมมปจจัยเหลาน้ี.    สวนกัมมปจจัย    ไดแกเจตนา  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 111 

ธรรมอยางเดียวเทาน้ัน.   ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยภาวะท่ีธรรมหลาย ๆ  
อยางเปนปจจัยอยางเดียวกัน   ในอธิการน้ีอยางนี้กอน. 
           ๒.   บทวา โดยภาวะที่ธรรมอยางเดียวเปนปจจัยหลาย ๆ อยาง 
ความวา  ในเหตุปจจัยกอน    ธรรมอยางหน่ึงคือ  อโมหะ    ไมเปนเพียง 
ปุเรชาตปจจัย  กัมมปจจัย  อาหารปจจัย  ฌานปจจัยเทานั้น  (แต)  เปนปจจัย  
ดวยอํานาจปจจัย  ๒๐ ที่เหลือ.   อโลภะ  และ  อโทสะ   แมไมเปนอินทริย- 
ปจจัยและมัคคปจจัย     เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย  ๑๘ ที่เหลอื.     โลภะ 
โมหะ    แมไมเปนวิปากปจจัย    เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย  ๑๗  ที่เหลือ. 
โทสะ       แมไมเปนอธิปติปจจัย       ก็เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๖ ที่ 
เหลือ. 
           ใน อารัมมณปจจยั   รูปายตนะ  เปนปจจัย  ๔  อยาง   คืออารัมมณ- 
ปจจัย   ปุเรชาตปจจัย   อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย   แกจักขุวิญญาณธาตุ 
มโนธาตุ     และอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ    แตยังเปนปจจัยดวยอํานาจของ 
อารัมมณาธิปติปจจัย      และอารัมมณูปนิสสยปจจัยอีก     แกสเหตุกมโน- 
วิญญาณธาตุ.   ผูศึกษาพึงทราบความท่ีอารัมมณปจจัยธรรมท้ังหมด   เปน 
ปจจัยหลายอยางโดยนัยนี้. 
           ใน  อธิปติปจจัย  ผูศึกษาพึงทราบความท่ีอารัมมณาธิปติเปนปจจัย 
หลายอยาง   ตามนัยที่กลาวแลวในอารัมมณปจจัย.   ในธรรมท่ีเปนสหชาตา- 
ธิปติ  วิมังสาธิปติ  เปนปจจัย  ๒๐  อยาง  เหมือนอโมหะเหตุ.   ฉันทะ  ไม 
เปนเหตุปจจัย    ปุเรชาตปจจัย    กัมมปจจัย    อาหารปจจัย   อินทริยปจจัย 
ฌานปจจัย    และมัคคปจจัย         เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย  ๑๗  ที่เหลือ. 
จิตตะ   ไมเปนเหตุปจจัย    ปุเรชาตปจจัย    กัมมปจจัย   ฌานปจจัย     และ  
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มัคคปจจัย    เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๙  ที่เหลอื.   วิริยะ   ไมเปนเหตุ   
ปจจัย  ปุเรชาตปจจัย   กมัมปจจัย  อาหารปจจัย  และฌานปจจัย   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจปจจัย  ๙   ที่เหลือ. 
           ใน  อนันตรปจจัย    บรรดาขันธ  ๔   ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
โดยนัย   เปนตนวา  " จกฺวิฺญาณธาตุ ". 
           เวทนาขันธ   ไมเปนเหตุปจจัย   ปุเรชาตปจจัย  กัมมปจจัย  อาหาร- 
ปจจัย   และมัคคปจจัย   เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๙ ที่เหลือ. 
           สัญญาขันธ     ไมเปนอินทริยปจจัย    และฌานปจจัย    เปนปจจัย  
ดวยอํานาจปจจัย ๑๗  ที่เหลือ. 
           ใน  สงัขารขันธ   เหตุ   เปนปจจัยตามนัยที่กลาวแลวในเหตุปจจัย 
ฉันทะ และ  วิริยะ   เปนปจจัยตามนัยที่กลาวแลวในอธิปติปจจัย. 
           ผัสสะ ไมเปนเหตุปจจัย   ปุเรชาตปจจัย   กมัมปจจัย  อินทริยปจจัย 
ฌานปจจัย  และมัคคปจจัย   เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๘ ที่เหลือ. 
           เจตนา ไมเปนเหตุปจจัย  ปุเรชาตปจจัย  อินทริยปจจัย ฌานปจจัย  
และมัคคปจจัย  เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๙  ที่เหลือ. 
           วิตก  ไมเปนเหตุปจจัย   ปุเรชาตปจจัย   กัมมปจจัย   อาหารปจจัย 
และอินทริยปจจัย    เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑  ที่เหลือ. 
           วิจาร  ไมเปนมัคคปจจัย   เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย  ๑๘  ที่เหลือ. 
           ปติ  เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย  ๑  เหลาน้ันเหมือนกัน. 
           เอกัคคตา   ไมเปนเหตุปจจัย     ปุเรชาตปจจัย     กัมมปจจัย    และ 
อาหารปจจัย   เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย  ๒๐ ที่เหลือ.  
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           สัทธา  ไมเปนเหตุปจจัย    ปุเรชาตปจจัย   กัมมปจจัย   อาหารปจจัย    
ฌานปจจัย   และมัคคปจจัย   เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย  ๑๘   ที่เหลือ  
           สติ  เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย  ๑๘   คือปจจัย  ๑๘  เหลาน้ัน   และ 
มัคคปจจัย. 
           ชีวิตินทรีย  เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย  ๑๘  ทีก่ลาวแลวในสัทธา.  
           หิร ิและ โอตตัปปะ  เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๗ ที่เหลือ  โดย 
เอาอินทริยปจจัยออก. 
           เจตสิกที่เปนคู ๆ กัน      ม ี  กายปสสัทธิ  เปนตน       และบรรดา 
เยวาปนกะ  เจตสิกคือ  อธิโมกข  มนสิการ  ตัตรมชัฌัตตตา   กรุณา  และ 
มุทิตา  ก็เหมือนกัน   คือเปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย  ๑๗   เทาน้ัน. 
           สวน  วิรตีเจตสิก    เปนปจจัย  ๑๘ อยาง   คือปจจัย  ๑๗  เหลาน้ัน 
และมัคคปจจัย. 
           มิจฉาทิฏฐิ  เปนปจจัย  ๑๗  อยาง  โดยนําวิปากปจจัยออก  
           มิจฉาวาจา  มิจฉากัมมันตะ  และ  มิจฉาอาชีวะ    เปนปจจัย  ๑๙ 
อยาง   คือปจจัย  ๑๗  เหลาน้ัน   และกัมมปจจัย   กับอาหารปจจัย   
           เจตสิกธรรมเหลาน้ีคือ  อริหิกะ  อโนตตัปปะ   มานะ  ถีนะ  มิทธะ 
อุทธัจจะ   ไมเปนเหตุปจจัย     ปุเรชาตปจจัย    กัมมปจจัย  วิปากปจจัย  
อาหารปจจัย    อินทริยปจจัย    ฌานปจจัย    และมัคคปจจัย    แตเปนปจจัย 
ดวยอํานาจปจจัย  ๑๖  ที่เหลือ. 
           วิจิกิจฉา  อิสสา  มจัฉริยะ   และ  กุกกุจจะ   เปนปจจัย  ๑๕   อยาง 
โดยเอาอธิปติปจจัยออกจากน้ัน.  
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           พึงทราบความท่ี    วิญญาณขันธ   เปนปจจัยหลายอยาง   ตามนัยที่ 
กลาวแลวในอธิปติปจจัย.    แมในสมนันตรปจจัยก็นัยนี้เหมือนกัน.  
           ใน   สหชาตปจจัย   บรรดาขันธ ๔ กอน   พึงทราบความท่ีธรรม 
หน่ึง ๆ เปนปจจัยหลายอยาง   ตามนัยที่กลาวแลวน่ันเอง.  
           มหาภูตรูป  ๔    เปนปจจัย  ๙  อยาง  คืออารัมมณปจจัย  อารัมมณา- 
ธิปติปจจัย   สหชาตปจจัย  อัญญมัญญปจจัย   นสิสยปจจัย  อุปนิสสยปจจัย 
ปุเรชาตปจจัย   อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย. 
           หทัยวัตถุ     เปนปจจัย  ๑๐  อยาง     คือปจจัย   ๙   เหลาน้ัน     และ 
วิปปยุตตปจจัย. 
           ใน  อญัญมัญญปจจัย   ไมมีธรรมที่ไมเคยมีมากอน   (คือเหมือนกับ 
สหชาตปจจัย). 
           ใน   นิสสยปจจัย   จักขายตนะ  เปนตน    เปนปจจัย  ๙  อยาง  คือ 
อารัมมณปจจัย    อารัมมณาธิปติปจจัย     นิสสยปจจัย     อุปนิสสยปจจัย  
ปุเรชาตปจจัย   อินทริยปจจัย    วิปปยตุตปจจัย    อัตถิปจจัย   และอวิคต- 
ปจจัย 
           ใน  อปุนิสสยปจจัย   ไมมีธรรมไมเคยกลาวมากอน. 
           ใน  ปุเรชาตปจจัย  รูปายตนะ  สัททายตนะ  คันธายตนะ   และ 
รสายตนะ   เปนปจจัย  ๖ อยาง  คือ  อารัมมณปจจัยย  อารัมมณาธิปติปจจัย 
อุปนิสสยปจจัย   ปุเรชาตปจจัย   อัตถปิจจัย  และอวิตตปจจัย  ในปุเรชาต 
ปจจัยนี้มีคําที่ยังไมไดอธิบายเพียงเทานี้.                                            
           ใน  ปจฉาชาตปจจัย  เปนตน   ไมมีธรรมทีย่ังไมเคยมีมากอน.  
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           ใน อาหารปจจัย    กพฬีการาหารเปนปจจัย  ๖ อยาง  คืออารัมมณ- 
ปจจัย   อารัมมณาธิปติปจจัย    อุปนสิสยปจจัย    อาหารปจจัย    อัตถิปจจัย  
และอวิคตปจจัย.  
           ใน อนิทริยปจจัย   เปนตน  ไมมีธรรมท่ียังไมเคยมีมา,   ผูศึกษาพึง 
ทราบวินิจฉัย      แมโดยภาวะท่ีธรรมอยางเดียว    เปนปจจัยไดหลายอยาง 
ในอธิการน้ี  ดังพรรณนามาแลวแล.  
           ๓.  บทวา  โดยภาวะท่ีปจจัยเดียว      เปนปจจัยไดหลายอยาง 
ความวา  ธรรมใดเปนปจจัยแหงปจจยุบบันชนิดใดชนิดหน่ึง    ในบรรดา 
เหตุปจจัย   เปนตน    โดยอาการใด   โดยอรรถใด  ธรรมน้ันไมละอาการ 
นั้น  อรรถนัน้  ถึงความเปนปจจัยหลายอยางแกธรรมเหลาน้ันในขณะน้ัน 
เอง   โดยอาการใด   โดยอรรถใด   อยางอ่ืนอีก   ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย 
ธรรมนั้นโดยภาวะท่ีเปนปจจัยไดหลายอยาง  โดยอาการน้ัน    โดยอรรถน้ัน 
คือ 
           อโมหะ  เปนเหตุปจจัย  อโมหะนั้นไมละอรรถแหงเหตุปจจัยนั้นเลย 
ถึงความเปนปจจัยหลายอยาง   โดยอาการ ๑๑ อีก   คือ อธิปติปจจัย   สห- 
ชาตปจจัย   อัญญมัญญปจจัย   นิสสยปจจัย    วิปากปจจัย   อินทริยปจจัย 
มัคคปจจัย    สัมปยุตตปจจัย     วิปปยตุตปจจัย    อัตถิปจจัย    และอวิคต- 
ปจจัย.                                                                                    
           อโลภะ  และ  อโทสะ    ถึงความเปนปจจัยหลายอยาง   ดวยอํานาจ 
ปจจัยที่เหลือจาก ๑๑ ปจจัยนั้น       โดยนําปจจัย  ๓     คือ    อธิปติปจจัย 
อินทริยปจจัย    และมัคคปจจัย  ออก.   อโลภะ และ อโทสะ    ทั้งสองน้ี 
ยอมไดในเหตุปจจัย    และวิปากปจจัยดวย.    สวนในกุศลและกิริยา   ขาด  
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วิปากปจจัยไป.   โลภะ โทสะ และ โมหะ ยอมถึงความเปนปจจัยหลาย อยาง 
ดวยอํานาจปจจัยที่เหลือ   เวนปจจัย  ๔  คือ   ปจจัย  ๓  เหลาน้ัน  และวิปาก- 
ปจจัย.                
           อารัมมณปจจัย    ไมละอรรถแหงอารัมมณปจจัยนั้นเลย    ยอมถึง 
ความเปนปจจัยหลายอยาง   ดวยอาการ  ๗  อีก   คือ อารัมมณาธิปติปจจัย  
นิสสยปจจัย  อุปนิสสยปจจัย  ปุเรชาตปจจัย  วิปปยุตตปจจัย   อัตถิปจจัย 
และอวิคตปจจัย.     นี้เปนกําหนดอยางสูงสุดในอารัมมณปจจัยนี้.    ก็เม่ือ 
อรูปธรรมคือรูปธรรม   ที่เปนอดีตและอนาคต  เปนอารัมมณปจจัยมีอยู 
ยอมไดปจจัยเพ่ิมข้ึนเพียงอารัมมณาธิปติปจจัย  และอารัมมณูปนิสสยปจจัย 
เทาน้ัน. 
        วมิังสา ใน  อธิปติปจจัย   เหมือนกับอโมหะ.  ฉันทะ. ไมละอรรถ 
แหงอธิปติปจจัย     ยอมถึงความเปนปจจัยหลายอยาง    โดยอาการ ๘ อีก 
คือ  สหชาตปจจัย  อัญญมัญญปจจัย  นิสสยปจจัย   วิปากปจจัย   สัมปยุตต- 
ปจจัย   วิปปยุตตปจจัย  อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย.     วิริยะ   ถึงความ 
เปนปจจัยหลายอยางดวยอาการ  ๑๐   ดวยอํานาจปจจัยเหลาน้ี    คือ ปจจัย 
๘  เหลาน้ัน  และอินทริยปจจัย  กับมัคคปจจัย.  จติตะ ถึงความเปนปจจัย 
หลายอยาง    โดยอาการ  ๑๐  นอกเหนือจากอธิปติปจจัย     ดวยอํานาจการ 
นํามัคคปจจัยออกจากน้ัน    แลวเพ่ิมอาหารปจจัยเขาไป.   สวน   อารัมมณา- 
ธิปติปจจัย    ผูศึกษาพึงทราบวาเปนปจจัยหลายอยาง   ตามนัยที่กลาวแลว 
ในอารัมมณปจจัยในหนหลัง. 
           อนันตรปจจัย  และ  สมนันตรปจจัย    ไมละอรรถแหงอนันตรปจจัย 
และสมนันตรปจจัย   ยอมถึงความเปนปจจัยหลายอยาง   ดวยอาการ  ๕  อีก 
คือ อุปนิสสยปจจัย   กัมมปจจัย  อาเสวนปจจัย  นัตถิปจจัย   และวิคตปจจัย  
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เจตนาในอริยมรรคเทาน้ัน   ยอมไดความเปนกัมมปจจัย    ในอนันตร-  
ปจจัยนี้   ธรรมท่ีเหลือหาไดไม.                                               
           สหชาตปจจัย     ไมละอรรถแหงสหชาตปจจัยเลย   ยอมถึงความเปน 
ปจจัยหลายอยาง     ดวยอาการ  ๑๔   อีก     คือ  เหตุปจจัย     อธิปติปจจัย  
อัญญมัญญปจจัย    นิสสยปจจัย     กัมมปจจัย    วิปากปจจัย   อาหารปจจัย 
อินทริยปจจัย  ฌานปจจัย    มัคคปจจัย  สัมปยุตตปจจัย    วิปปยุตตปจจัย 
อัตถิปจจัย    และอวิคตปจจัย.  นี้เปนกําหนดอยางสูงสุด   แตวาดวยอํานาจ 
วัตถุสหชาตะ   (วัตถุที่เกดิพรอม  คือ ป. หทัย)  เปนตน   พึงทราบวาไมมี  
เหตุปจจัยเปนตน  ในวัตถุสหชาตะน้ี.   แมในอัญญมัญญปจจัย  ก็นัยนี้เหมอืน 
กัน.      
           นิสสยปจจัย  ไมละอรรถแหงนิสสยปจจัย   ยอมถึงความเปนปจจัย  
หลายอยาง  ดวยอาการ  ๑๗  แมอ่ืนอีก   ดวยอํานาจปจจัยที่เหลือ   โดยนํา 
ออก ๖ ปจจัยในบรรดาปจจัย  ๔    คือ  อนันตรปจจัย    สมนันตรปจจัย 
ปจฉาชาตปจจัย   อาเสวนปจจัย     นตัถิปจจัย   วิคตปจจัย    และอรรถแหง 
นิสสยปจจัยของตนดวย.      แมนี้ก็เปนกําหนดอยางสูงสุด      ก็เม่ือวาดวย 
อํานาจแหงวัตถุนิสสยะเปนตน.   พึงทราบวา  ไมมีเหตุปจจัยเปนตน    ใน 
นิสสยปจจัยน้ี. 
           ใน  อปุนิสสยปจจัย         อารัมมณูปนิสสยปจจัย  เหมือนกับอารัมมณา- 
ธิปติปจจัย.              อนันตรูปนิสสยปจจัยไมละอรรถแหงอนันตรูปนิสสยปจจัย  
ยอมถึงความเปนปจจัยหลายอยาง   ดวยอาการ  ๖ อีก    คือ อนันตรปจจัย 
สมนันตรปจจัย   กัมมปจจัย   อาเสวนปจจัย    นัตถิปจจัย.    และวิคตปจจัย. 
อริยมรรคเจตนาเทาน้ัน       ยอมไดความเปนกัมมปจจัย       ในอนันตรูป-  
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นิสสยปจจัยน้ี   ธรรมที่เหลือหาไดไม.  ปกตูปนิสสยะ ก็คือปกตูปนิสสย- 
ปจจัยนั่นเอง.   
           ปุเรชาตปจจัย    ไมละอรรถแหงปุเรชาตปจจัยของตน  ยอมถึงความ 
เปนปจจัยอีกหลายอยาง   โดยอาการ ๘  อีก  คือ อารัมมณปจจัย  อารัมมณา- 
ธิปติปจจัย    นิสสยปจจัย   อุปนิสสปจจัย  อินทริยปจจัย   วิปปยุตตปจจัย  
อัตถิปจจัย    และอวิคตปจจัย.    นี้เปนการแสดงปจจัยที่มากท่ีสุด    แตใน 
อารัมมณปุเรชาตปจจัย   ยอมไมไดนิสสยปจจัย  อินทริยปจจัย   และวิปป- 
ยุตตปจจัย.  พึงทราบปจจัยที่ไดหรือไมได  ยิ่งไปกวานี้. 
           ปจฉาชาตปจจัย    ไมละอรรถแหงปจฉาชาตปจจัยของตน   ยอมถึง 
ความเปนปจจัยหลายอยาง  ดวยอาการ ๓  อีก   คือ วิปปยุตตปจจัย  อัตถิ- 
ปจจัยและอวิคตปจจัย. 
           อาเสวนปจจัย  ไมละอรรถแหงอาเสวนปจจัย    ยอมถงึความเปน 
ปจจัยอีกหลายอยางโดยอาการ  ๕    คือ   อนันตรปจจัย     สมนันตรปจจัย 
อุปนิสสยปจจัย   นัตถิปจจัย   และวิคตปจจัย. 
           กัมมปจจัย     ไมละอรรถแหงกัมมปจจัย    ที่เปนกัมมปจจัยในขณะ 
เดียวกัน  (เอกขณิกกัมมปจจัย  คือ  สหชาตกัม) กอน  ยังถึงความเปนปจจัย 
อีกหลายอยาง     ดวยอาการ  ๙    คือ    สหชาตปจจัย     อัญญมญัญปจจัย  
นิสสยปจจัย    วิปากปจจัย   อาหารปจจัย    สัมปยตุตปจจัย    วิปปยุตตปจจัย 
อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย. 
           ที่เปน  นานักขณิกกัมมปจจัย   ยอมถึงความเปนปจจัย  อีกหลายอยาง 
โดยอาการ ๕    คือ   อุปนิสสยปจจัย    อนันตรปจจัย    สมนันตรปจจัย 
นัตถิปจจัย    และวิคตปจจัย.  
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           วิปากปจจัย    ไมละอรรถแหงวิปากปจจัย   ยอมถึงความเปนปจจัย 
อีกหลายอยางดวยอาการ ๑๔  คือ  เหตุปจจัย   อธิปติปจจัย   สหชาตปจจัย   
อัญญมัญญปจจัย    นิสสยปจจัย   กัมมปจจัย   อาหารปจจัย   อินทริยปจจัย 
ฌานปจจัย   มัคคปจจัย     สัมปยุตตปจจัย    วิปปยตุตปจจัย    อัตถิปจจัย  
และอวิคตปจจัย. 
           ใน  อาหารปจจัย  กวฬีการาหาร    ไมละอรรถแหงอาหารปจจัย 
ยอมถึงความเปนปจจัยอีกหลายอยางดวยอาการ  ๒  อยาง   คือ   อัตถิปจจัย 
และอวิคตปจจัย.   อาหาร ๓ ที่เหลือ  ไมละอรรถแหงอาหารปจจัย    ยอมถึง 
ความเปนปจจัยอีกหลายอยางดวยอาการ ๑๑  คือ อธิปติปจจัย  สหชาตปจจัย 
อัญญมัญญปจจัย   นิสสยปจจัย    กัมมปจจัย   วิปากปจจัย   อินทริยปจจัย 
สัมปยุตตปจจัย     วิปปยตุตปจจัย    อัตถิปจจัย    และอวิคตปจจัย     ตาม 
สมควร. 
           ใน  อนิทริยปจจัย   รูปอินทรีย  ๕    ไมละอรรถแหงอินทริยปจจัย 
ยอมถึงความเปนปจจัยอีกหลายอยาง    โดยอาการ ๕    คือ    นสิสยปจจัย 
ปุเรชาตปจจัย   วิปปยุตตปจจัย  อัตถิปจจัย  อวิคตปจจัย.  แมรปูชีวิตินทรีย 
ก็ไมละอรรถแหงอินทริยปจจัย     ยอมถึงความเปนปจจัยอีกหลายอยางโดย 
อาการ ๒  คือ อัตถิปจจัย    และอวิคตปจจัย.    อรปูอินทรีย    ไมละอรรถ 
แหงอินทริยปจจัย   ยอมถึงความเปนปจจัยอีกหลายอยางโดยอาการ ๑๓  คือ 
เหตุปจจัย   อธิปติปจจัย    สหชาตปจจัย   อัญมญัญปจจัย   นสิสยปจจัย 
วิปากปจจัย    อาหารปจจัย    ฌานปจจัย    มัคคปจจัย     สัมปยตุตปจจัย 
วิปปยุตตปจจัย   อัตถิปจจัย  และอวิคตปจจัย   ตามสมควร.  
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           ฌานปจจัย     ไมละอรรถแหงฌานปจจัย     ยอมถึงความเปนปจจัย  
อีกหลายอยางโดยอาการ  ๑๐      คือ    สหชาตปจจัย      อัญญมัญญปจจัย 
นิสสยปจจัย   วิปากปจจัย    อินทริยปจจัย   มัคคปจจัย    สัมปยตุตปจจัย 
วิปปยุตตปจจัย   อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย.   
           มัคคปจจัย    ไมละอรรถแหงมัคคปจจัย    ยอมถึงความเปนปจจัยอีก 
หลายอยางโดยอาการ ๑๒   คือ ปจจัย ๑๐  ที่กลาวแลวในฌานปจจัย  และ 
เหตุปจจัย   กับอธิปติปจจัย   ตามสมควร. 
           สัมปยุตตปจจัย   ไมละอรรถแหงสัมปยุตตปจจัย    ยอมถึงความเปน 
ปจจัยอีกหลายอยางโดยอาการ  ๑๓   คือ  เหตุปจจัย  อธิปติปจจัย   สหชาต- 
ปจจัย  อัญญมัญญปจจัย  นิสสยปจจัย  กัมมปจจัย  วิปากปจจัย อาหารปจจัย 
อินทริยปจจัย   ฌานปจจัย  มัคคปจจัย   อัตถิปจจัย  และอวิคตปจจัย. 
           วิปปยุตตปจจัย    ไมละอรรถแหงวิปปยุตตปจจัย   ยอมถึงความเปน 
ปจจัยอีกหลายอยางดวยอาการ ๑๗  ตามสมควร   คือ  ปจจัยที่เหลือ   โดย 
นําเอาปจจัย  ๖  ออก   คือ  อนันตรปจจัย   สมนันตรปจจัย   อาเสวนปจจัย 
สัมปยุตตปจจัย   นัตถิปจจัย  และวิคตปจจัย.   พึงทราบวิภาคแหงปจจัยแหง 
รูป   และอรปูในวิปปยุตตปจจัยนั้น. 
           อัตถิปจจัย    ไมละอรรถแหงอัตถิปจจัย   ยอมถึงความเปนปจจัยอีก 
หลายอยางโดยอาการ ๑๘   ตามสมควร  ดวยอํานาจปจจัยที่เหลือ   ดวยนํา 
ปจจัย  ๕  ออก     คือ  อนันตรปจจัย     สมนันตรปจจัย     อาเสวนปจจัย 
นัตถิปจจัย   และวิคตปจจัย. 
           นัตถิปจจัย และ วคิตปจจัย  เหมือนกับอนันตรปจจัย.  
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           อวิคตปจจัย   เหมอืนกับอัตถิปจจัย.    ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแม   
โดยภาวะที่ปจจัยอยางเดียวเปนปจจัยไดหลายอยาง    ในอธิการนี้     ดัง 
พรรณนามาแลว.  
           ๔.  บทวา  โดยเปนปจจัยท่ีสภาคกัน   ความวา  จริงอยู 
ในปจจัย ๒๔  นี ้  อนันตรปจจัย   สมนันตรปจจัย   อนันตรูปนิสสยปจจัย 
อาเสวนปจจัย  นัตถิปจจัย  และวิคตปจจัย  เปนสภาคกัน.   อนึ่ง  อารัมมณ- 
ปจจัย  อารัมมณาธิปติปจจัย  และอารัมมณูปนิสสยปจจัย  ก็เปนสภาคกันแล. 
พึงทราบวินิจฉัยแมดวยอํานาจของปจจัยที่เปนสภาคกันในอธิการน้ี     ดวย 
อุบายน้ี. 
           ๕.  บทวา  โดยเปนปจจัยท่ีเปนวิสภาคกัน    ความวา   ก็บรรดา 
ปจจัยเหลาน้ี   ปุเรชาตปจจัยเปนวิสภาคกับปจฉาชาตปจจัย  สัมปยุตตปจจัย 
เปนวิสภาคกับวิปปยุตตปจจัย   อัตถิปจจัยเปนวิสภาคกับนัตถิปจจัย  วิคต- 
ปจจัยเปนวิสภาคกับอวิคตปจจัย.   พึงทราบวินิจฉัยแมดวยอํานาจของปจจัย 
ที่เปนวิสภาคกันในอธิการน้ี    โดยอุบายน้ี. 
           ๖.  บทวา  โดยเปนปจจัยท่ีเปนคูกัน  มีอธบิายวา   ผูศึกษาพึง 
ทราบวินิจฉัยดวยอํานาจของปจจัยที่เปนคูกันในปจจัยเหลาน้ี   ดวยเหตุเหลา 
นี้คือโดยความที่มีอรรถเหมือนกัน  มีศพัทเหมือนกัน  มีกาลท่ีผิดกัน  เปน 
เหตุและเปนผลกัน    และเปนปฏิปกษตอกันและกัน   
           จริงอยู   อนันตรปจจัย   กับสมนันตรปจจัย   จัดเปนคูหน่ึง   เพราะ 
มีเนื้อความเหมือนกัน. 
           นิสสยปจจัย    กับอุปนิสสยปจจัย    จัดเปนคูหน่ึง    เพราะมีศัพท 
เหมือนกัน .       
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           ปุเรชาตปจจัย  กับปจฉาชาตปจจัย  จัดเปนคูหน่ึง  เพราะมีกาลเปน   
ปฏิปกษกัน.  
           กัมมปจจัย   กับวิปากปจจัย  จัดเปนคูหน่ึง  เพราะเปนเหตุและเปน 
ผลกัน. 
           สัมปยุตตปจจัย    กับวิปปยุตตปจจัย    จัดเปนคูหน่ึง    เพราะเปน 
ปฏิปกษซึ่งกันและกัน. 
           อัตถปิจจัย  กับนัตถิปจจัย  วิคตปจจัย   กับอวิคตปจจัยก็เหมือนกัน 
อยางนั้น.    ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแมดวยอํานาจปจจัยที่เปนของคูกันใน 
อธิการน้ี   ดงักลาวมาแลว. 
           ๗.  บทวา  โดยเปนชนกปจจัย  และอชนกปจจัย    ความวา 
ก็บรรดาปจจัยเหลาน้ี  ปจจัยนี้คืออนันตรปจจัย   สมนันตรปจจัย  อนันตรูป- 
นิสสยปจจัย   ปกตูปนิสสยปจจัย  และอาเสวนปจจัย  นานักขณิกกัมมปจจัย 
นัตถิปจจัย  วิคตปจจัย   จัดเปนชนกปจจัยอยางเดียว  ไมเปนอชนกปจจัย. 
ปจฉาชาตปจจัยเปนฝายอุปถัมภเทานั้น   ไมเปนชนกปจจัย.   ปจจัยที่เหลือ 
เปนชนกับปจจัย  อชนกปจจัยและอุปถัมภปจจัย.   พึงทราบวินิจฉัยแมดวย 
อํานาจของปจจัย  ที่เปนชนกปจจัยและอชนกปจจัยในอธิการน้ี   ดังพรรณนา 
มาแลว. 
           ๘.  บทวา  โดยเปนปจจัยท่ีเขากับธรรมท้ังหมด  และไมทั้งหมด 
ความวา  ในปจจัยเหลาน้ี    สหชาตปจจัย    นิสสยปจจัย    อัตถปิจจัย   และ 
อวิคตปจจัย     ชื่อวาเขาไดกับธรรมท้ังหมด  (สพฺพฏานิก).   อธิบายวา 
เปนที่ต้ัง    เปนเหตุแหงรูปธรรมและอรูปธรรม  ที่เปนสังขตะท้ังหมด  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 123 

อธิบายวา    ธรรมแมอยางหน่ึงเมื่อเกิดข้ึน   เวนจากปจจัยเหลานี้ยอมไมมี.   
อารัมมณะ  อารัมมณาธิปติ   อนันตระ  สมนันตระ  อนันตรูปนิสสยะ ปกตูป- 
นิสสยะ  อาเสวนะ   สัมปยุต  นัตถ ิ  และวิคตปจจัย   ชื่อวาปจจัยที่เขาไดกับ 
ธรรมไมหมด   (อสพฺพฏานิก)    เพราะไมเปนที่ต้ังแหงรูปธรรมและอรูป- 
ธรรมทั้งหมด   อธิบายวา   เปนที่ต้ังเปนเหตุแหงอรูปขันธทั้งหลายเทานั้น.  
จริงอยู   อรปูธรรมเทาน้ันยอมเกิดเพราะปจจัยเหลาน้ี    รูปธรรมหาเกิดข้ึน 
ไม.   แมปุเรชาตปจจัย     และปจฉาชาตปจจัย   ชือ่วาปจจัยที่เขาไมไดกับ 
ธรรมทั้งหมด    (อสพฺพฏานิก)    เพราะเปนปจจัยเฉพาะแกอรูปขันธและ 
รูปขันธเทาน้ันตามลําดับ.    แมปจจัยที่เหลือจากที่กลาวแลวก็ชื่อวาประกอบ 
ไมไดทุกแหง     เพราะเปนเหตุแหงการเกิดข้ึนของรูปธรรมและอรูปธรรม 
บางพวก.   พึงทราบวินิจฉัยแมดวยอํานาจของปจจัยที่เขาไดทุกแหง   และ 
เขาไมไดทุกแหงในอธิการนี้   ดังพรรณนามาแลว. 
           ๙.  บทวา   โดยการกําหนดวา  รูปเปนปจจัยแกรูปเปนตน 
ความวา  ก็ในปจจัย  ๒๔ เหลาน้ี      แมปจจัยอยางหนึ่งท่ีเปนรูปอยางเดียว 
จะชื่อวาเปนปจจัยเฉพาะแกรูปเทาน้ัน    ยอมไมมี.    แตที่เปนรูปโดยสวน 
เดียว  เปนปจจัยเฉพาะแกอรูปเทาน้ันมีอยู. 
           ถามวา   ก็ปจจัยอยางนั้นคือปจจัยไหน  ?   ตอบวา   ปุเรชาตปจจัย. 
จริงอยู   ปุเรชาตปจจัยเปนรูปโดยแนนอน   (แต)  เปนปจจัยเฉพาะแกอรูป 
เทาน้ัน.   ปจจัยที่เปนรูปอยางเดียวชื่อวาเปนปจจัยแกรูปและอรูปไมมี   แต 
ที่เปนอรูปอยางเดียวเปนปจจัยเฉพาะแกอรูปเทาน้ันมีอยู.   ถามวา     ไดแก 
ปจจัยไหน  ?  ตอบวา  ไดแกปจจัย  ๖   คือ  อนันตรปจจัย  สมนันตรปจจัย  
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อาเสวนปจจัย    สัมปยุตตปจจัย    นตัถิปจจัย     และวิคตปจจัย.    จริงอยู  
ปจจัยทั้ง ๖ นั้นเปนอรูปอยางเดียว   เปนปจจัยเฉพาะแกอรูปเทาน้ัน. 
           ปจจัยที่เปนอรูปอยางเดียว        เปนปจจัยเฉพาะแกรูปเทาน้ันมีอยู. 
ถามวา  ไดแกปจจัยไหน  ?        ตอบวา  ไดแกปจฉาชาตปจจัย.    จริงอยู 
ปจฉาชาตปจจัยนั้นเปนอรปูอยางเดียว   เปนปจจัยเฉพาะแกรูปเทาน้ัน.  
           สวนปจจัยที่เปนอรูปธรรมอยางเดียว    เปนปจจัยทั้งแกรูปและอรปู 
มีอยู.   ถามวา  ไดแกปจจัยไหน     ตอบวา   ไดแกปจจัย   ๕   คือ  เหตุ- 
ปจจัย    กัมมปจจัย   วิปากปจจัย   ฌานปจจัย   และมัคคปจจัย.   จริงอยู 
ปจจัย  ๕  ท้ังหมดน้ัน     เปนอรูปอยางเดียว     เปนปจจัยแกรูปธรรมก็ได 
อรูปธรรมก็ได.     แตปจจัยที่เปนทั้งรูปและอรูปโดยแนนอน    ชื่อวาเปน 
ปจจัยเฉพาะแกรูปเทาน้ัน    ยอมไมมี     แตเปนปจจัยเฉพาะแกอรูปมีอยู 
ถามวา    ไดแกปจจัยไหน ?        ตอบวา    ไดแกอารัมมณปจจัย    และ 
อุปนิสสยปจจัย.  จริงอยู  ปจจัยทั้งสองน้ีเปนทั้งรูปและอรูปแนนอน  (แต) 
เปนปจจัยเฉพาะแกอรูปเทาน้ัน. 
           อน่ึง  ปจจัยที่เปนท้ังรูปและอรูปโดยแนนอน     เปนปจจัยทั้งแกรูป 
และอรูปมีอยู.     ถามวา   ไดแกปจจัยไหน  ?    ตอบวา   ไดแกอธิปติปจจัย 
สหชาตปจจัย   อัญญมญัญปจจัย    นสิสยปจจัย   อาหารปจจัย  อินทริยปจจัย 
วิปปยุตตปจจัย   อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย.   จริงอยู   ปจจัยนั้นทั้งหมด 
เปนทั้งรูปและอรูป    (และ)   เปนปจจัยทั้งแกรูปและอรูปดวย.    พึงทราบ 
วินิจฉัยแมโดยการกําหนดมีอาทิวา  รูปเปนปจจัยแกรูปเปนตน   ในอธิการน้ี 
ดังกลาวมาแลว.  
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           ๑๐.  บทวา  โดยการจําแนกโดยภพ  ความวา  ก็บรรดาปจจัย   
๒๔ เหลาน้ี      ใน  ปญจโวการภพกอน    ปจจัยอะไร  ๆ  ที่ชื่อวามีไมได  
ยอมไมมี.  สวนใน  จตุโวการภพ  ปจจัย ๒๑ ที่เหลือ  ยอมมีได  โดยนํา 
ปจจัย ๓   คือ ปุเรชาตปจจัย   ปจฉาชาตปจจัย  และวิปปยุตตปจจัย  ออก  
ใน  เอกโวการภพ  ยอมไดปจจัย  ๗ เหลาน้ัน  คือ สหชาตปจจัย  อัญญ- 
มัญญปจจัย  นิสสยปจจัย  กัมมปจจัย  อินทริยปจจัย    อัตถิปจจัย   และ 
อวิคตปจจัย.  สวนในรูปที่ไมเนื่องดวยอินทรียในภายนอก  ยอมไดปจจัย 
๕ เทาน้ัน   คือ สหชาตปจจัย   อัญญมัญญปจจัย   นิสสยปจจัย   อัตถิปจจัย 
และอวิคตปจจัย.    
           พึงทรามวินิจฉัยแมโดยการจําแนกโดยภพในอธิการน้ี     ดังกลาวมา 
แลวแล. 
                            วรรณนาปจจัยนิทเทสวาระ  จบ  
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                             อนุโลมติกปฏฐาน   
                                  ๑.  กุสลติกะ 
                                 ๑.   ปฏิจจวาระ  
                               ปฏิจจวารอุทเทส 

                               (ปณณัตติวาระ๑)  

                                        กุศลบท 
           [๒๖]  ๑.  กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
ไดอยางไร  ? 
           ๒.   อกุศลธรรม    อาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึน     เพราะเหตุปจจัยได 
อยางไร   ? 
           ๓.   อพัยากตธรรม   อาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึน     เพราะเหตุปจจัย 
ไดอยางไร ? 
           ๔.   กศุลธรรม    และอัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
          ๕.    อกุศลธรรม   และอัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
           ๖.    กศุลธรรมและอกุศลธรรม   อาศัยกุศลธรรม  เกิดข้ึน  เพราะ   
เหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
๑.   เรียกปุจฉาวาระก็ได.  
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           ๗.  กศุลธรรม อกศุลธรรม  และอัพยากตธรรม   อาศัยกุศล- 
ธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ?           
                            
                                           อกุศลบท 
           [๒๗]   ๑.   อกุศลธรรม   อาศัยอกุศลธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
ไดอยางไร  ? 
           ๒.    กุศลธรรม    อาศัยอกุศลธรรม  เกิดข้ึน     เพราะเหตุปจจัยได 
อยางไร  ? 
           ๓.    อัพยากตธรรม     อาศัยกุศลธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
ไดอยางไร  ? 
           ๔.    กุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
           ๕.    อกุศลธรรม   และอัพยากตธรรม   อาศัยอกุศลธรรม เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
           ๖.     กุศลธรรม      และอกุศลธรรม    อาศัยอกุศลธรรมเกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร      ? 
           ๗.    กุศลธรรม  อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรมเกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
                                                  อัพยากตบท 
           [๒๘]   ๑.  อัพยากตธรรม   อาศัยอัพยากตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุ 
ปจจัยไดอยางไร  ?  
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           ๒.  กศุลธรรม   อาศัยอัพยากตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัยได 
อยางไร  ?  
           ๓.  อกุศลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
ไดอยางไร  ? 
           ๔.  กศุลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
           ๕.  อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร   ? 
           ๖.   กศุลธรรม  และอกุศลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร   ? 
           ๗.   กศุลธรรม  อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากต- 
ธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
 
                                       กุสลาพยากตบท 
           [๒๙]   ๑.   กุศลธรรม    อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
           ๒.   อกุศลธรรม   อาศัยกุศลธรรม    และอัพยากตธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
           ๓.   อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม   เกิด  
ข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร   ? 
           ๔.   กศุลธรรม   และอัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และ 
อัพยากตธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ?  
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           ๕.  อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และ 
อัพยากตธรรม เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?   
           ๖.  กศุลธรรม  และอกุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากต- 
ธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
           ๗.  กศุลธรรม   อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยกุศล- 
ธรรม   และอัพยากตธรรม เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ? 
 
                                   อกสุลาพยากตบท 
           [๓๐]   ๑.   กุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร   ? 
           ๒.  อกุศลธรรม   อาศัยอกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร   ? 
           ๓.   อพัยากตธรรม    อาศัยขอกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  เกิด 
ข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร   ? 
           ๔.   กศุลธรรม   และอัพยากตธรรม   อาศัยอกุศลธรรม    และ 
อัพยากตธรรมเกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
           ๕.   อกุศลธรรม   และอัพยากตธรรม   อาศัยอกุศลธรรม   และ 
อัพยากตธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
           ๖.    กศุลธรรม  และอกุศลธรรม   อาศัยอกุศลธรรม  และ 
อัพยากตธรรม เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
           ๗.    กุศลธรรม อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยอกุศล- 
ธรรม   และอัพยากตธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ?          
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                                        กุสลากุศล     
           [๓๑] ๑.  กุศลธรรม    อาศัยกุศลธรรม     และอกุศลธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร   ? 
           ๒.   อกุศลธรรม     อาศัยกุศลธรรม    และอกุศลธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร   ? 
           ๓.    อัพยากตธรรม   อาศัยกศุลธรรม   และอกุศลธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร   ? 
           ๔.    กุศลธรรม     และอัพยากตธรรม     อาศัยกุศลธรรม    และ 
อกุศลธรรม เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
           ๕.    อกุศลธรรม     และอัพยากตธรรม    อาศัยกุศลธรรม   และ 
อกุศลธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ?   
           ๖.    กศุลธรรม    และอกุศลธรรม   อาศัยกุศลธรรม  และอกุศล- 
ธรรมเกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร   ? 
           ๗.    กุศลธรรม  อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยกุศล- 
ธรรม   และอกุศลธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
 
                                   กุสลากุสลาพยากตบท 
           [๓๒]  ๑.  กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรม  อกุศลธรรม  และอัพยากต-  
ธรรมเกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ?                                     
           ๒.  อกุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรม  อกุศลธรรม และอัพยากต- 
ธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ?  
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           ๓.   อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  อกุศลธรรม  และอัพยากต- 
ธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ?    
           ๔.  กศุลธรรม    และอัพยากตธรรม    อาศยักุศลธรรม    อกุศล- 
ธรรม  และอัพยากตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร   ? 
           ๕.  อกุศลธรรม    และอัพยากตธรรม   อาศัยกุศลธรรม   อกุศล- 
ธรรม   และอัพยากตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
           ๖.  กศุลธรรม   และอกุศลธรรม   อาศัยกุศลธรรม  อกุศลธรรม 
และอัพยากตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร   ? 
           ๗.  กศุลธรรม  อกุศลธรรม   และอัพยากตธรรม   อาศัยกุศล- 
ธรรม    อกุศลธรรม   และอัพยากตธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัยได 
อยางไร  ? 
 
 [๓๓]   ๑.  กศุลธรรม   อาศัยกุศลธรรม เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
ไดอยางไร  ? 
           เหตุปจจัย     ทานจําแนกไวพิสดารแลวอยางไร    แมอารัมมณ- 
ปจจัยพึงจําแนกใหพิสดารอยางน้ัน  โดยแนวแหงการสอน. 
 [๓๔]   ๑.  กศุลธรรม   อาศัยกุศลธรรม เกิดข้ึน    เพราะอธิปติปจจัย 
ไดอยางไร  ฯ ล ฯ      เพราะอนันตรปจจัย  ฯ ล ฯ     เพราะสมนันตรปจจัย 
ฯ ล ฯ  เพราะสหชาตปจจัย  ฯ ล ฯ  เพราะอัญญมัญญปจจัย ฯ ล ฯ  เพราะ 
นิสสยปจจัย  ฯ ล ฯ    เพราะอุปนิสสยปจจัย  ฯ ล ฯ    เพราะปุเรชาตปจจัย  
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ฯ ล ฯ  เพราะปจฉาชาตปจจัย ฯ ล ฯ   เพราะอาเสวนปจจัย  ฯ ล ฯ   เพราะ    
กัมมปจจัย  ฯ ล ฯ   เพราะวิปากปจจัย  ฯ ล ฯ    เพราะอาหารปจจัย  ฯ ล ฯ 
เพราะอินทริยปจจัย  ฯ ล ฯ     เพราะฌานปจจัย  ฯ ล ฯ     เพราะมัคคปจจัย 
ฯ ล ฯ  เพราะสัมปยุตตปจจัย  ฯ ล ฯ    เพราะวิปปยุตตปจจัย  ฯ ล ฯ   เพราะ 
อัตถิปจจัย   ฯ ล ฯ        เพราะนัตถิปจจัย ฯ ล ฯ       เพราะวิคตปจจัยได 
อยางไร  ? 
[๓๕]  ๑.  กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอวิคตปจจัย 
ไดอยางไร  ? 
           อาศัยอกุศลธรรม,  อาศัยอัพยากตธรรม,  อาศัยกุศลธรรม  และ 
อัพยากตธรรม,  อาศัยอกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม,  อาศัยกุศลธรรม             
และอกุศลธรรม,    กุศลธรรม    อาศัยกุศลธรรม    อกุศลธรรม    และ 
อัพยกตธรรม  เกิดข้ึน.  อกุศลธรรม  อาศัย,  อัพยากตธรรม  อาศัย, 
กุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัย,   อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม 
อาศัย,  กุศลธรรม  และอกุศลธรรม  อาศัย,   กุศลธรรม   อกุศลธรรม 
และอัพยากตธรรม   อาศัย   กุศลธรรม  อกุศลธรรม  และอพัยากตธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะอวิคตปจจัยไดอยางไร   ? 
           เหตุปจจัย  ทานจําแนกไวพิสดารแลวอยางไร   แมอวิคตปจจัย 
ก็พึงจําแนกใหพิสดารเหมือนอยางน้ัน   โดยแนวแหงการสอน. 
                                เอกมูลปจจัย       จบ 
 
[๓๖]   กุศลธรรม    อาศัยกุศลธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  เพราะ 
อารัมมณปจจัยไดอยางไร  ?    ฯ ล ฯ    กุศลธรรม    อกุศลธรรม     และ  
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อัพยากตธรรม    อาศัยกุศลธรรม    อกุศลธรรม    และอัพยากตธรรม   
เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   เพราะอารัมมณปจจัยไดอยางไร  ? 
 [๓๗]     กุศลธรรม   อาศัยกุศลธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  เพราะ 
อธิปติปจจัยไดอยางไร  ?  ฯ ล ฯ  เพราะเหตุปจจัย  เพราะอนันตรปจจัย, 
เพราะเหตุปจจัย   เพราะสมนันตรปจจัย  ฯ ล ฯ   เพราะเหตุปจจัย   เพราะ 
อวิคตปจจัยไดอยางไร  ? 
                                   ทุกมูลกปจจัย  จบ 
 
[๓๘]  กุศลธรรม    อาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   เพราะ 
อารัมมณปจจัย   เพราะอธิปติปจจัยไดอยางไร  ?   เพราะเหตุปจจัย   เพราะ 
อารัมมณปจจัย   เพราะอนันตรปจจัย   ฯ ล ฯ    เพราะเหตุปจจัย    เพราะ 
อารัมมปจจัย   เพราะอวิคตปจจัยไดอยางไร  ? 
                                    ติกมูลกปจจัย  จบ 
 
[๓๙]   กุศลธรรม     อาศัยอกุศลกรรม   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย    เพราะ 
อารัมมณปจจัย      เพราะอธิปติปจจัย     เพราะอนันตรปจจัยไดอยางไร ? 
ฯ ล ฯ   เพราะเหตุปจจัย    เพราะอารัมมณปจจัย  เพราะอธิปติปจจัย  เพราะ 
อวิคตปจจัยไดอยางไร  ? 
                                      จตุมูลกปจจัย  จบ 
 
[๔๐]  ในวาระท่ีมีปจจัยหาเปนมูล  เปนตน  ทานยอเอาไว  เอกมูลกะ  
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ทุมูลกะ  ติมลูกะ  จตุมูลกะ  ปญจมูลกะ   สัพพมลูกปจจัย  ผูมีปญญาพึง   
จําแนกใหพิสดาร.                                                            
                                    เหตุมูลกปจจัย  จบ 
 
[๔๑]   กุศลธรรม    อาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึน     เพราะอารัมมณปจจัย 
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ?    เพราะอารัมมณปจจัย     เพราะอธิปติปจจัย 
ฯ ล ฯ   เพราะอารัมมณปจจัย   เพราะอวิคตปจจัยไดอยางไร  ? 
           กุศลธรรม  อาศัยกศุลธรรม  เกดิข้ึน   เพราะอธิปติปจจัย   เพราะ 
อนันตรปจจัย   เพราะสมนันตรปจจัย  เพราะสหชาตปจจัย   เพราะอัญญ- 
มัญญปจจัยไดอยางไร  ?    เพราะอวิคตปจจัย     เพราะเหตุปจจัย    เพราะ 
อวิคตปจจัย  เพราะอารัมมณปจจัย,  เพราะอวิคตปจจัย  เพราะอธิปติปจจัย, 
ฯ ล ฯ   เพราะอวิคตปจจัย   เพราะวิคตปจจัยไดอยางไร   ?  
[๔๒]   กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอวิคตปจจัย  เพราะ 
เหตุปจจัย   เพราะอารัมมณปจจัยไดอยางไร ?   เพราะอวิคตปจจัย    เพราะ 
เหตุปจจัย      เพราะอธิปติปจจัย    เพราะอวิคตปจจัย     เพราะเหตุปจจัย 
เพราะอนันตรปจจัย,  ฯ ล ฯ   เพราะอวิคตปจจัย   เพราะเหตุปจจัย    เพราะ 
วิคตปจจัยไดอยางไร ? 
[๔๓]   กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอวิคตปจจัย  เพราะ 
เหตุปจจัย   เพราะอารัมมณปจจัย   เพราะอธิปติปจจัยไดอยางไร ?   เพราะ 
อวิคตปจจัย   เพราะเหตุปจจัย   เพราะอารัมมณปจจัย  เพราะอนันตรปจจัย  
...เพราะวิคตปจจัยไดอยางไร  ?  
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[๔๔]    เอกมูลกะ  ทุมูลกะ  ติมูลกะ  จตุมูลกะ  ปญจมูลกะ   สพัพมูลก-   
ปจจัยแหงบทหน่ึง  ๆ   ผูมีปญญาถึงจําแนกใหพิสดาร. 
                   ในอนุโลม  มนีัยอันลึกซึ้ง ๖ ประการ  คือ ติก- 
              ปฏฐานอันประเสริฐ   ทุกปฏฐานอันอุดม   ทุกัตติก- 
              ปฏฐาน  ติกัททุกปฏฐาน  ติกตัติกปฏฐาน  และทุกัท- 
              ทุกปฏฐาน. 
 
                                    ปจจนียนัย 
[๔๕]  กุศลธรรม      อาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึน     เพราะนเหตุปจจัยได 
อยางไร  ? 
           เหตุปจจัย   ทานจําแนกไวพิสดารแลวในอนุโลมนัยอยางใด  นเหตุ- 
ปจจัย   แมในปจจนียนัย   ก็พึงจําแนกใหพิสดารอยางนั้น.                   
[๔๖]  กุศลธรรม  อาศัยกศุลธรรมเกิดข้ึน   เพราะนอารัมมณปจจัย 
ไดอยางไร  ?     เพราะนอธิปติปจจัย      เพราะนอนนันตรปจจัย     เพราะ 
นสัมนันตรปจจัย  เพราะนสหชาตปจจัย   เพราะนอัญญมัญญปจจัย  เพราะ 
นนิสสยปจจัย    เพราะนอุปนิสสยปจจัย    เพราะนปุเรชาตปจจัย   เพราะ 
นปจฉาชาตปจจัย     เพราะนอาเสวนปจจัย     เพราะนกัมมปจจัย    เพราะ 
นวิปากปจจัย     เพราะนอาหารปจจัย     เพราะนอินทริยปจจัย    เพราะ 
นฌานปจจัย      เพราะนมัคคปจจัย       เพราะนสัมปยุตตปจจัย      เพราะ 
นวิปปยุตตปจจัย      เพราะโนอัตถิปจจัย     เพราะในนัตถิปจจัย   เพราะ 
โนวิคตปจจัย   เพราะโนอวิคตปจจัย  ไดอยางไร  ?  
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[๔๗]  กุศลธรรม   อาศัยกุศลธรรม เกดิข้ึน เพราะนเหตุปจจัย   เพราะ    
นอารัมมณปจจัยไดอยางไร  ? 
           ในอนโุลมนัย  เอกมูลกะ  ทุมูลกะ  ติมูลกะ  จตุมูลกะ  จนถึง 
เตวีสติมูลกปจจัย   แหงบทหน่ึง ๆ   ทานจําแนกไวพิสดารแลวอยางใด 
แมในปจจนยีนัยก็พึงจําแนกพิสดารอยางน้ัน. 
                   ในปจจนียะ  มีนัยอันลึกซึง้ ๖ ประการ คือ ติก- 
              ปฏฐานอันประเสริฐ   ทุกปฏฐานอันอุดม   ทุกัตติก- 
              ปฏฐาน  ติกัททุกปฏฐาน  ติกัตติกปฏฐาน และทุกัท- 
              ทุกปฏฐาน. 
                                              
                                       อนุโลมปจจนียนัย 
[๔๘]    กุศลธรรม    อาศยักุศลธรรม เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  เพราะ 
นอารัมมณปจจัยไดอยางไร   ? 
           อกุศลธรรม    อาศยักุศลธรรม  เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย   เพราะ 
นอารัมมณปจจัยไดอยางไร   ? 
           ในอนุโลม  เหตุปจจัย   ทานจําแนกไดพิสดารแลวอยางใด   แม 
ในอนุโลมปจจนียนัย   กพึ็งจําแนกใหพิสดารอยางนั้น. 
[๔๙]  กุศลธรรม   อาศัยกุศลธรรม เกดิข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   เพราะ 
นอธิปติปจจัยไดอยางไร ?  เพราะเหตุปจจัย   เพราะนอนันตรปจจัย  ฯ ล ฯ 
เพราะเหตุปจจัย    เพราะโนอวิคตปจจัยไดอยางไร  ?  
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[๕๐]   กุศลธรรม   อาศัยกุศลธรรม  เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   เพราะ    
อารัมมณปจจัย  เพราะนอธิปติปจจัยไดอยางไร  ? 
           เพราะเหตุปจจัย  เพราะอารัมมณปจจัย  เพราะนอนันตรปจจัย  ฯ ล ฯ 
เพราะเหตุปจจัย    เพราะอารัมมณปจจัย    เพราะโนอวิคตปจจัย. 
           เพราะเหตุปจจัย   เพราะอารัมมณปจจัย   เพราะอธิปติปจจัย  เพราะ 
นอนันตรปจจัย  ฯ ล ฯ    เพราะเหตุปจจัย   เพราะอารัมมณปจจัย    เพราะ 
อธิปติปจจัย   เพราะโนอวิคตปจจัย. 
           เพราะเหตุปจจัย   เพราะอารัมมณปจจัย   เพราะอธิปติปจจัย  เพราะ 
อนันตรปจจัย   เพราะนสัมนันตรปจจัย  ฯ ล ฯ    เพราะเหตุปจจัย    เพราะ 
อารัมมณปจจัย   เพราะอธิปติปจจัย    เพราะอนันตรปจจัย  เพราะโนอวิคต- 
ปจจัย. 
           เพราะเหตุปจจัย   เพราะอารัมมณปจจัย   เพราะอธิปติปจจัย  เพราะ 
อนันตรปจจัย   เพราะสมนันตรปจจัย   เพราะสหชาตปจจัย   เพราะอัญญ- 
มัญญปจจัย  เพราะนิสสยปจจัย   เพราะอุปนิสสยปจจัย  เพราะปุเรชาตปจจัย 
เพราะปจฉาชาตปจจัย    เพราะอาเสวนปจจัย     เพราะกัมมปจจัย    เพราะ 
วิปากปจจัย   เพราะอาหารปญจจัย   เพราะอินทริยปจจัย   เพราะฌานปจจัย 
เพราะมัคคปจจัย    เพราะสัมปยุตตปจจัย   เพราะวิปปยุตตปจจัย    เพราะ 
อัตถิปจจัย     เพราะนัตถิปจจัย    เพราะวิคตปจจัย    เพราะโนอวิคตปจจัย 
ไดอยางไร  ? 
[๕๑]  กุศลธรรม   อาศัยกุศลธรรม เกดิข้ึน      เพราะอารัมมณปจจัย 
เพราะอธิปติปจจัย   เพราะอนันตรปจจัย  ฯ ล ฯ  เพราะอวิคตปจจัย   เพราะ  
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นเหตุปจจัยไดอยางไร  ?  ฯ ล ฯ  เพราะอวิคตปจจัย   เพราะนอารัมมณปจจัย   
ฯ ล ฯ  เพราะอวิคตปจจัย   เพราะโนวิคตปจจัย. 
           เพราะอวิคตปจจัย  เพราะเหตุปจจัย  เพราะนอารัมมณปจจัย ฯ ล ฯ 
เพราะอวิคตปจจัย   เพราะเหตุปจจัย   เพราะโนวิคตปจจัย. 
           เพราะอวิคตปจจัย  เพราะเหตุปจจัย   เพราะอารัมมณปจจัย  เพราะ 
นอธิปติปจจัย   ฯ ล ฯ     เพราะอวิคตปจจัย      เพราะเหตุปจจัย    เพราะ 
อารัมมณปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย. 
           เพราะอวิคตปจจัย    เพราะเหตุปจจัย   เพราะอารัมมณปจจัย  เพราะ 
อธิปติปจจัย   เพราะอนันตรปจจัย  เพราะสมนันตรปจจัย   เพราะสหชาต- 
ปจจัย ฯ ล ฯ   เพราะโนวิคตปจจัยไดอยางไร  ?                                
                   ในอนุโลมปจจนียะ  มีนัยอันลึกซึ้ง  ๖  ประการ   คือ 
              ติกปฏฐานอันประเสริฐ   ทุกปฏฐานอันอุดม  ทุกัตติก- 
              ปฏฐาน   ติกัททุกปฏฐาน  ติกัตติกปฏฐาน  และ 
              ทุกทัทุกปฏฐาน. 
 
                                      ปจจนียานุโลมนัย 
[๕๒]   กุศลธรรม   อาศัยกุศลธรรม เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  เพราะ 
อารัมมณปจจัย ไดอยางไร  ? 
           กุศลธรรม   อาศัยกุศลธรรม เกดิข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย    เพราะ 
อธิปติปจจัย ฯ ล ฯ  เพราะนเหตุปจจัย   เพราะอวิคตปจจัยไดอยางไร  ?  
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[๕๓]  กุศลธรรม  อาศัยกศุลกรรม  เกิดข้ึน  เพราะนเหตุปจจัย  เพราะ    
นอารัมมณปจจัย    เพราะอธิปติปจจัย  ฯ ล ฯ   เพราะนเหตุปจจัย   เพราะ 
นอารัมมณปจจัย     เพราะอวิคตปจจัย.     เพราะนเหตุปจจัย     เพราะ 
นอารัมมณปจจัย    เพราะนอธิปติปจจัย  ... เพราะนอนันตรปจจัย  เพราะ 
นสมนันตรปจจัย ฯ ล ฯ  เพราะโนอัตถิปจจัย  เพราะโนนัตถิปจจัย  เพราะ 
โนวิคตปจจัย   เพราะอวิคตปจจัยไดอยางไร  ?   
[๕๔]   กุศลธรรม   อาศัยกุศลธรรม เกิดข้ึน       เพราะนอารัมมณปจจัย  
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร  ? 
[๕๕]  กุศลธรรม  อาศัยกศุลธรรม เกิดข้ึน    เพราะนอารัมมณปจจัย  
เพราะอธิปติปจจัย   ฯ ล ฯ    เพราะนอารัมมณปจจัย     เพราะอวิคตปจจัย  
ฯ ล ฯ. 
           เพราะโนอวิคตปจจัย      เพราะเหตุปจจัย,      เพราะโนอวิคตปจจัย 
เพราะอารัมมณปจจัย  ฯ ล ฯ  เพราะโนอวิคตปจจัย  เพราะวิคตปจจัย. 
           เพราะโนอวิคตปจจัย     เพราะนเหตุปจจัย     เพราะอารัมมณปจจัย 
 ฯ ล ฯ   เพราะโนอวิคตปจจัย   เพราะนเหตุปจจัย   เพราะวิคตปจจัย. 
           เพราะโนอวิคตปจจัย     เพราะนเหตุปจจัย    เพราะนอารัมมณปจจัย 
เพราะนอธิปติปจจัย  ฯ ล ฯ    เพราะโนอัตถิปจจัย     เพราะโนนัตถิปจจัย 
เพราะวิคตปจจัยไดอยางไร  ?  
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                   ในปจจนียานุโลม   มีนัยอันลึกซึ้ง  ๖  ประการ  คือ 
              ติกปฏฐานอันประเสริฐ  ทุกปฏฐานอันอุดม  ทุกัตติก-  
              ปฏฐาน    ติกัททุกปฏฐาน    ติกัตติกปฏฐาน    และ  
              ทุกทัทุกปฏฐาน. 
                                 ปณณัตติวาระ๑  จบ 
 
                              อรรถกถาปณณัตติวาระ 

                             (วาดวยการตั้งช่ือ) 
                      (บาลีอรรถกถาหนา ๕๒๙-๕๕๒) 
           คําวา ติกปฏฐาน  ทุกปฏฐาน  ฯ ล ฯ  ทุกทุกปฏฐาน  นี ้ พระผู- 
มีพระภาคเจาตรัสไวในปฏฐานมหาปกรณ        อันเปนที่รวมแหงสมันต- 
ปฏฐาน ๒๔    ดวยอํานาจติกปฏฐานเปนฐาน    ในบรรดาปฏฐานท้ังหลาย 
มีอนุโลม  ปฏฐานเปนตน   ดังกลาวมาแลว  โดยทรงอาศัยติกปฏฐานเปนตน 
เหลาใด    ขยายความ    ติกปฏฐานเปนตนเหลานั้น    ทรงจําแนกปฏฐาน 
เหลาน้ันมีติกปฏฐานเปนตน      ดวยอํานาจปจจัยเหลาใด    ครั้นทรงแสดง 
เฉพาะปจจัยเหลาน้ัน      ไมพาดพิงถึงติกปฏฐานเปนตนเหลานั้น    ทั้งโดย 
อุทเทสและนิทเทสดวยวาระ   กลาวคือการจําแนกปจจัยโดยการต้ังหัวขอนี้ 
กอนแลว   เพราะพระองคทรงอาศัยติกปฏฐานเปนตนเหลาใด  จึงตรัสคําวา 
ติกปฏฐาน  ทุกปฏฐาน  ฯ ล ฯ  ทุกทกุปฏฐาน   บดันี้   เพ่ือจะทรงแสดง 
๑.  คือปฏิจจวารอุทเทส.  
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ติกปฏฐาน   เปนตนเหลานั้น   ใหพิสดารดวยอํานาจปจจัยเหลาน้ัน   จึงทรง   
อาศัยติกะ   และทุกะหน่ึง ๆ    แตงเทศนาดวยวาระใหญ ๗.   ชื่อแหงวาระ 
ใหญ  ๗  เหลาน้ันคือ   ปฏิจจวาระ    สหชาตวาระ   ปจจยวาระ   นิสสยวาระ 
สังสัฏฐวาระ   สัมปยุตตวาระ   ปญหาวาระ. 
           บรรดาวาระ ๗ เหลาน้ัน  วาระที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยพระ- 
ดํารัสวา  ปฏิจฺจ     (อาศัย)   อยางนี้วา กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ   กุสโล   ธมฺโม 
ชื่อวา  ปฏิจจวาระ. 
           ที่ตรสัดวยอํานาจพระดํารัสวา     สหชาโต     อยางนี้วา   กุสล  ธมมฺ 
สหชาโต  กุสโล  ธมฺโม  ชือ่วา  สหชาตวาระ.      สหชาตวาระนั้นวาโดย    
เนื้อความแลว   ไมตางจากปฏิจจวาระท่ีกลาวมากอน.   แตวาระที่หน่ึง  ตรัส 
ดวยอํานาจ    เวไนยสัตว    ที่จะตรัสรูดวยอํานาจพระดํารัสวา    ปฏิจจะ. 
วาระที่สองตรัสดวยอํานาจเวไนยสัตว     ผูจะตรัสรูดวยอํานาจพระดํารัสวา 
สหชาตะ.   กใ็นวาระท้ังสองน้ี    ผูศึกษาพึงทราบปจจัยทั้งหลายโดยเฉพาะ 
และปจจยุบบันธรรม   ดวยอํานาจรูปธรรม   และอรูปธรรม.   ก็แลปจจัย 
และปจจยุบบันธรรมเหลาน้ัน  ไดเฉพาะที่เกิดพรอมกันเทาน้ัน   ที่เกิดกอน 
หรือเกิดภายหลังยอมไมได. 
           วาระที่ตรัสดวยอํานาจพระดํารัสวา  ปจฺจยา  อยางนี้วา  กุสล  ธมฺม 
ปจฺจยา   กุสโล   ธมฺโม   ชือ่วา  ปจจยวาระ   แมปจจยวาระน้ัน     ผูศึกษา 
พึงทราบดวยอํานาจแหงรูปธรรมและอรูปธรรม      เหมือนสองวาระกอน. 
อน่ึง  แมปุเรชาตปจจัยก็ยอมไดในอธิการน้ี.      นี้เปนความแปลกกันแหง 
ปจจยวาระกับสองวาระกอน.  
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           วาระตอจากน้ัน    ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยอํานาจพระดํารัส    
วา นิสฺสาย    อยางนี้วา  กุสล ธมมฺ  นสิฺสาย  กุสโล   ธมฺโม     ชือ่วา 
นิสสยวาระ.     นิสสยวาระน้ันโดยใจความไมตางจากปจจยวาระที่กลาวมา 
กอน   แตวาวาระที่หน่ึงตรัสดวยอํานาจสัตว   ผูจะตรัสรู  ดวยอํานาจพระ- 
ดํารัสวา   ปจจยะ     ที่สองตรัสดวยอํานาจสัตวผูจะตรัสรู  ดวยอํานาจพระ- 
ดํารัสวา นิสสยะ. 
           ตอจากน้ัน    ที่ตรสัดวยอํานาจพระดํารัสวา  สสฏโ     อยางนี้วา 
กุสล  ธมฺม   สสฏโ  กุสโล  ธมฺโม     ชื่อวา   สังสัฏฐวาระ. 
           วาระที่ตรัสดวยอํานาจพระดํารัสวา   สมฺปยุตฺโต      อยางนี้วา  กุสล 
ธมฺม  สมฺปยุตฺโต  กุสโล  ธมฺโม  ชื่อวา  สมัปยุตตวาระ.  สัมปยตุตวาระ 
นั้น   โดยเนือ้ความไมตางจากสังสัฏฐวาระ    วาระที่หน่ึง   ตรัสดวยอํานาจ 
เวไนยสัตวผูจะตรัสรูดวยอํานาจพระดํารัสวา  สังสัฏฐะ     วาระที่สองตรัส 
ดวยพระดํารัสวา  สัมปยตุตะ.  ก็ในสองวาระน้ี   ผูศึกษาพึงทราบปจจัยและ 
ปจจยุบบันธรรม  ดวยอํานาจแหงอรูปธรรมเทานั้น. 
           สวนใน   วาระที่  ๗   เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงยกปญหานั้นข้ึน 
โดยนัยเปนตนวา   กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมดวยเหตุปจจัย    แลว 
ทรงจําแนกปญหาเหลานั้นทั้งหมดไมใหสับสน   ไมใหคลุมเครืออีกโดยนัย 
เปนตนวา    กุศลเหตุเปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุต    ดวยเหตุปจจัย   ฉะนั้น 
วาระนั้นจึงชื่อวา  ปญหาวาระ    เพราะทรงจําแนกปญหาทั้งหลายไวดีแลว. 
ก็ในอธิการน้ี   พึงทราบปจจัย    และปจจยุบบัน  ดวยอํานาจแหงรูปธรรม 
และอรูปธรรม.  
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           บรรดาวาระเหลาน้ัน   วาระที่หน่ึงที่ชื่อวา  ปฏิจจวาระน้ันใด  วาระ    
นั้นก็มีสองอยางคือ   โดยอุทเทสและนิทเทส.  ในสองอยางนั้น  อุทเทสวาระ 
ที่หน่ึงเรียกวา  ปุจฉาวาระ  บาง. 
           แมคําวาปณณัตติวาระก็เปนชื่อแหงอุทเทสวาระนั้นเอง.  จริงอยู 
วาระนั้นชื่อวา  อุทเทสวาระ      เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยกุศล 
เปนตน        แลวยกกุศลเปนตนนั้นแสดงดวยอํานาจแหงเหตุปจจัยเปนตน. 
ชื่อวา  ปุจฉาวาระ   เพราะทรงอาศัยกุศลเปนตน    ตรัสถามถึงการเกิดข้ึน 
แหงกุศลเปนตน     ดวยอํานาจเหตุปจจัยเปนตน.   แมวาระนั้น     ก็ตรัสวา 
ปณณัตติวาระ    เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยกุศลเปนตน    แลวให 
ทราบถึงการเกิดข้ึนแหงกุศลเปนตน     ดวยอํานาจเหตุปจจัยเปนตน.    ใน 
ขอน้ันมีปริกัปปปุจฉาวา     กุศลธรรมพึงอาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึนเพราะเหตุ 
ปจจัยหรือ  ? 
           ก็ในปริกัปปปุจฉาน้ี   มีใจความดังนี้   กุศลธรรมใดพึงเกิดข้ึนเพราะ 
เหตุปจจัย  กศุลธรรมน้ันตองอาศัยกุศลธรรมหรือ.  อีกอยางหนึ่งในอธิการ 
นี้มีใจความดังน้ีวา  กุศลธรรมใด    พึงอาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึน   กุศลธรรม 
นั้นพึงมีเพราะเหตุปจจัยหรือ  ? 
           ศัพทวา ปฏิ ในคําวา ปฏิจฺจ  เปนไปในอรรถวา  เหมือนกัน  เชน 
บุคคลเหมือนกัน    เรียกวาปฏิบุคคล   สวนเทากัน   เรียกวา  ปฏิภาค.   คําวา 
อิจฺจ  นั่นกลาวถึงความขวนขวายในการไป.      ครัน้พูดรวมกันทั้งสองศัพท 
จึงมีอธิบายวา  บทวา  ปฏจิฺจ   ความวา  เปนไปเทาเทียมกัน  คือดําเนินไป 
โดยความเปนธรรมที่ทัดเทียมกัน   กลาวคือ เกิดข้ึนพรอมกัน    อธิบายวา 
เขาถึงภาวะ   คือการเกิดข้ึนพรอมกับปจจัยนั้น.   สองบทวา  กุสโล  ธมฺโม  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 144 

พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสถามวา     กุศลธรรมพึงอาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจัยโดยภาวะคือการเกิดข้ึนพรอมกัน    อยางนั้นหรือ.  
           อีกนัยหนึ่ง  บทวา ปฏิจฺจ  ความวา ทําใหเปนปจจัย.    กก็ารทําให 
เปนปจจัยนั้น       ยอมไดทั้งในปุเรชาตปจจัยและสหชาตปจจัย      ในที่นี ้ 
ประสงคเอาสหชาตปจจัย.   แมในคําวา  สิยา  กุสล   ธมมฺ  ปฏจิฺจ  อกุศสโล 
ธมฺโม เปนตน   ก็นัยนี้เหมือนกัน.    ในคําวา    สิยา   กุสล   ธมมฺ    ปฏิจฺจ 
อกุสโล  ธมฺโม    เปนตนนั้น    อกุศลธรรมอาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึน    ดวย 
อํานาจสหชาตปจจัยไมมีก็จริง.    แตปจจัยใดที่พระองควิสัชนาอยู    ยอมได 
โดยเนื้อความและไมไดโดยเนื้อความในปุจฉาวาระนี้       ปจจัยนั้นทั้งหมด 
พระองคทรงยกข้ึนดวยอํานาจปุจฉา.    สวนในการวิสัชนาขางหนา   ปจจัย 
ใดที่ไมไดวิสัชนา   ทรงละปจจัยนั้นเสีย    ปจจัยใดไดวิสัชนา  ทรงวิสัชนา 
เฉพาะปจจัยนั้นเทาน้ัน.     ผูศึกษาครั้นทราบอรรถแหงปุจฉาและแนวทาง 
แหงปุจฉาในอธิการน้ี     ดังกลาวมาแลว    บัดนี้พึงทราบการกําหนดปุจฉา 
ดวยอํานาจการคํานวณตอไป. 
           ก็ในคําวา  กสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  นี้   ปุจฉามี ๓ คือ ที่มีกุศลบท   เปน 
บทตน  มีกุศล  อกุศล   และอัพยากตะเปนอวสานบท    ปุจฉาอีก  ๓  คือ 
มีกุศลบทนัน้แหละเปนบทตน    มีการจําแนกโดยทุกะ    ดวยสามารถแหง 
กุศลและอัพยากตะเปนตน    เปนอวสานบท   ปุจฉาอีก  ๑  คือ   มีกุศลบท 
นั้นนั่นแหละเปนบทตน   มีติกะเปนอวสานบท.  ปจุฉา  ๗  ที่มกีุศลบทเปน 
บทตน     ในคําวา กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ  ดังน้ี   ยอมมีโดยประการอยางนี้. 
ปุจฉาท่ีมีอกุศลบทเปนบทตน    มีอัพยากตบทเปนบทตน   มีกสุลาพยากต- 
บทเปนบทตน    มีอกุสลาพยากตบทเปนบทตน   มีกุสลากุศลบทเปนบทตน  
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มีกุสลากุสลาพยากตะเปนบทตน   ก็เหมือนกัน.  ปุจฉาแมทั้งหมดในเหตุ     
ปจจัยมี  ๔๙  ขอ  อาศัยกศุลติกะ  ดวยอํานาจบทตน   (คือกุศลบทเปนตน)  
๗ บท ๆ  ละ  ๗  ปุจฉา     ในอธิการน้ีพึงทราบปุจฉาเหลาน้ัน      แมดวย 
สามารถแหงมูลและอวสานอยางนี้     คือ  ปุจฉา  ๙  มีมลูบท.     มีอวสาน- 
บท  ๑.   ปุจฉา  ๙  มีมูลบท  ๒    มีอวสานบท  ๒.    ปุจฉา ๓  มีมูลบท ๑ 
มีอวสานบท  ๓,  ปุจฉา  ๙  มีมูลบท  ๒  มีอวสานบท ๑,   ปุจฉา  ๙  มีมลู- 
บท  ๒   มีอวสานบท  ๒,   ปุจฉา  ๓  มีมูลบท  ๒  มีอวสานบท  ๓,   ปุจฉา 
๓  มีมลูบท  ๓   มีอวสานบท  ๑,  ปุจฉา  ๓  มีมูลบท  ๓   มีอวสานบท  ๒, 
ปุจฉา ๑   มีมูลบท  ๓  มอีวสานบท  ๓.  แมในอารัมมณปจจัย  เปนตน  ก็ม ี
ปุจฉา ๔๙  ขอ   เหมือนในเหตุปจจัยนั้นนั่นแหละ.   ในปจจัย   ๒๔    ปจจัย  
แมทั้งหมด. 
                   ในนัยท่ีมีมูลบท  ๑       พระผูมีพระภาคเจาทรง 
              ประมวลปุจฉาไวรวม  ๑,๑๓๖  ขอ 
           ตอจากน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่ม   นยัท่ีมีมูลสอง  วา   เหตุ- 
ปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา  เปนตน.     ในนัยที่มีมูลสองน้ัน  มีทุกะ  ๒๓  ทกุะ 
พรอมกับเหตุปจจัย     คือ  เหตรัมมณทุกะ  ฯ ล ฯ    เหตาวิคตทุกะ.     แม 
ในเหตารัมมณทุกะ    ก็มปีุจฉา ๔๙  ขอ   เหมือนเหตุปจจัย.   บรรดาปุจฉา 
เหลาน้ันทรงแสดงไวในบาลีสองขอเทาน้ัน.   แมในเหตาธิปติทุกะ    เปนตน 
ก็มีปุจฉา ๔๙  ขอ     เหมือนในเหตารัมมณทุกะ.     บรรดาทุกะเหลาน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงทุกะ  ๓  ทุกะตามลําดับ    คือ เหตาธิปติ-  
ทุกะ   เหตานันตรทุกะ   เหตุสมนันตรทุกะ    ดวยอํานาจแหงปุจฉาท่ีหน่ึง  
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แลว  ทรงแสดงเหตาวิคตทุกะเปนที่สุด   คําท่ีเหลือทรงยอไว.    ก็ผูศึกษา  
พึงทราบการกําหนดปุจฉาในอธิการน้ีอยางนี้   คือ  
                   ในทุกมูลกนัย   ในเพราะทกุะ ๒๓  ทุกะ  จึงมีปุจฉา 
              ๑,๑๒๗    ขอ 
           ตอจากน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่ม  ติมูลกนัย  วา  เหตุปจฺจยา 
อารมฺมณปจจฺยา  อธิปติปจฺจยา  เปนตน.   ในติมลูกนัยนั้น   มีติกะ  ๒๒ 
ติกะ     ดวยอํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึง  ๆ   ในปจจัย  ๒๒  มีอธิปติปจจัย 
เปนตน   กับเหตารัมมณทุกะ.   บรรดาติกะเหลาน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นทรงแสดงติกะท่ี ๑    และติกะท่ี ๒   ดวยอํานาจแหงปุจฉาท่ีหน่ึงแลว 
จึงทรงแสดงติกะในท่ีสุด.  คําท่ีเหลือทรงยอไวในทุกะ   ฉันใด   แมในติกะ 
ก็ฉันนั้น  ทรงจัดปุจฉา  ๔๙  ขอ  เขาในติกะหน่ึง ๆ. 
                   ในติมูลกนัย   ในติกะ  ๒๒  ทั้งหมด  จึงมีปุจฉา 
              ๑,๐๗๘  ขอ  โดยจํานวน. 
           ตอจากน้ันทรงเริ่ม    นัยท่ีมมีูล  ๔  วา  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณ- 
ปจฺจยา  อธิปติปจฺจยา    อนนฺตรปจฺจยา   เปนตน     ในนัยที่มีมลู  ๔ นั้น 
มีจตุกกะ ๒๑  หมวด    ดวยอํานาจการเชื่อมปจจัย  ๑    กับปจจัย ๑    ใน 
บรรดาปจจัย  ๒   มีอนันตรปจจัยเปนตน   กับติกะท่ีหน่ึง.    บรรดาจตุกกะ 
เหลาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง  ๒  จตุกกะแลว   ยอจตุกกะที่เหลือ 
ไว.   เพราะจัดปุจฉา  ๔๙  ขอ   เขาในจตุกกะหน่ึง  ๆ  แมในอธกิารน้ี. 
                   ในจตุมูลกนัย  ในจตุกกะ  ๒๑  ทั้งหมด  จึงม ี
              ปุจฉา  ๑,๐๒๙  ขอ  โดยการคํานวณ.  
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           ตอจากน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงเทศนาเริ่มแต   ปญจมูลกนัย  
เปนตน   จนถึง  สัพพมูลกนัย.  นัยที่ทรงยอไวที่ตรัสแลวในหนหลัง   และ 
จะพึงตรัสตอไปขางหนาทั้งหมดน้ัน  ทรงกระทําใหเปนแบบเดียวกัน  แลว 
แสดงไวในบาลีวา    เอกมูลกนัย     ทมุูลกนัย      ติมูลกนัย      จตุมูลกนัย  
ปญจมูลกนัย   สัพพมูลกนัย  อันผูไมงมงาย  พึงใหพิสดาร.   ในเอกมูลกนัย 
เปนตนนั้น      คําท่ีควรกลาวขาพเจาไดกลาวไวเรียบรอยแลว.      สวนใน 
ปญจมูลกนัย  มีปจจัยหมวดละ  ๕  รวมปญจกะ  ๒๐  หมวดถวน  ดวย 
อํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ   ในปจจัย ๒๐  ถวน  มีสมนันตรปจจัยเปนตน 
กับจตุกกะกอน    (คือท่ีกลาวมากอน  ๔  ปจจัยในจตุมูลกนัย)   เพราะจัด 
ปุจฉา ๔๙  ขอ  เขาในปญจกะหน่ึง ๆ  ในปญจกะเหลาน้ัน 
                   ในปญจมูลกนัย   จึงมีปุจฉา  ๘๙๐  ขอ  โดยการ 
              คํานวณ. 
           ใน ฉมูลกนัย มีปจจัยหมวดละ  ๖  รวม  ๑๙  หมวด   ดวยอํานาจ 
การเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ        ในบรรดาปจจัย  ๑๙  มสีหชาตปจจัย  เปนตน 
กับปญจกะกอน.  เพราะจัดปุจฉา  ๔๙ ขอ   เขาในปจจัยหน่ึง ๆ  ในฉักกะ 
เหลาน้ัน 
                   ในฉมูลกนัย    จึงมีปุจฉา  ๙๓๑   ขอ    โดยการ 
              คํานวณ. 
           ใน   สัตตมูลกนัย   มีปจจัยหมวดละ  ๗  รวม ๑๘  หมวด  ดวยอํานาจ 
การเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ    ในบรรดาปจจัย  ๑๘  มีอัญญมัญญปจจัย   เปนตน 
กับฉักกะกอน  เพราะจัดปุจฉา  ๔๙   ขอ   เขาในสัตตกะหน่ึง  ๆ  ในบรรดา 
สัตตกะเหลานั้น  
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                   ในสัตตมูลกนัย  จึงมีปุจฉา  ๘๘๒  ขอ  โดยการ 
              คํานวณ.  
           ใน  อฏัฐมูลกนัย  มีปจจัยหมวดละ ๘  รวม  ๑๗  หมวด  ดวยอํานาจ 
การเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ   ในบรรดาปจจัย ๑๗  มีนสิสยปจจัย  เปนตน    กับ 
สัตตกะกอน   เพราะจัดปุจฉา  ๔๙  ขอ   เขาในอัฏฐกะหน่ึง ๆ  ในบรรดา  
อัฏฐกะเหลานั้น 
                   ในอัฏฐมูลกนยั   จึงมีปุจฉา  ๘๓๓  ขอ   โดยการ 
              คานวณ. 
           ใน  นวมูลกนัย  มปีจจัยหมวดละ  ๙   รวม  ๑๖  หมวด   ดวยอํานาจ 
การเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ       ในบรรดาปจจัย  ๑๖   มอุีปนิสสยปจจัย   เปนตน 
กับอัฏฐกะกอน.   เพราะจัดปุจฉา  ๔๙   ขอ  เขาในนวกะหนึ่งๆ  ในบรรดา 
นวกะเหลาน้ัน  
                   ในนวมูลกนัย   จึงมีปุจฉา  ๗๘๔ ขอ    โดยการ 
              คํานวณ. 
           ใน ทสมูลกนัย  มปีจจัยหมวดละ  ๑๐  รวม  ๑๕ หมวด  ดวยอํานาจ 
การเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ       ในบรรดาปจจัย  ๑๕  มปีุเรชาตปจจัย   เปนตน 
กับนวกะกอน.   เพราะจัดปุจฉา  ๔๙   ขอ   เขาในทสกะหน่ึงๆ    ในบรรดา 
ทสกะน้ัน  ๆ 
                   ในทสมูลกนัย   จึงมีปุจฉา  ๗๓๕  ขอ    โดยการ 
              คานวณ. 
           ใน  เอกาทสมูลกนัย  มีปจจัยหมวดละ  ๑๑  รวม   ๑๔  หมวด  ดวย 
อํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ        ในบรรดาปจจัย  ๑๔  มีปจฉาชาตปจจัย  
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เปนตน    กบัทสกะกอน.   เพราะจัดปุจฉา ๔๙  ขอ    เขาในหมวดหน่ึง ๆ   
ในบรรดาเอกาทสกะเหลาน้ัน  
                   ในนัยท่ีมีมูล ๑๑  จึงมีปุจฉา  ๖๘๖   ขอ. 
           ใน  นยัท่ีมีมูล  ๑๒     มีปจจัยหมวดละ ๑๒  รวม  ๑๓  หมวด   ดวย 
อํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึงๆ  ในบรรดาปจจัย ๑๓ มีอาเสวนปจจัย เปนตน 
กับเอกาทสกะกอน.    เพราะจัดปุจฉา  ๔๙   ขอ    เขาในหมวดหน่ึง ๆ   ใน 
บรรดาทวาทสกะเหลาน้ัน 
                   ในนัยท่ีมีมูล ๑๒  จึงมีปุจฉา  ๖๙๙  ขอ  โดยการ 
              คํานวณ. 
           ใน  นยัท่ีมีมูล  ๑๓  มีปจจัยหมวดละ ๑๓  รวม ๑๒ หมวด   ดวย 
อํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ    ในบรรดาปจจัย  ๑๒   มีกัมมปจจัย  เปนตน 
กะบทวาทสกะกอน.       เพราะจัดปุจฉา  ๔๙   ขอ       เขาในหมวดหน่ึง ๆ 
ในบรรดาเตรสกะเหลาน้ัน                                                   
                   ในนัยท่ีมีมูล  ๑๓  จึงมีปุจฉา  ๕๘๘  ขอ   โดยการ 
              คํานวณ.  
           ใน นยัท่ีมีมูล  ๑๔     มีปจจัยหมวดละ ๑๔ รวม  ๑๑  หมวด    ดวย 
อํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ   ในบรรดาปจจัย ๑๑ มีวิปากปจจัย  เปนตน 
กับเตรสกะกอน.     เพราะจัดปุจฉา   ๔๙    ขอ    เขาในหมวดหน่ึง ๆ    ใน 
บรรดาจุททสกะเหลาน้ัน 
                   ในนัยท่ีมีมูล  ๑๔   จึงมีปุจฉา ๕๓๙  ขอ  โดยการ 
              คํานวณ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 150 

           ใน  นยัท่ีมีมูล  ๑๕   มีปจจัยหมวดละ  ๑๕ รวม ๑๐ หมวด   ดวย   
อํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ  ในบรรดาปจจัย ๑๐ มีอาหารปจจัย  เปนตน 
ดับจุททสกะกอน.   เพราะจัดปุจฉา  ๔๙  ขอ    เขาในหมวดหน่ึง ๆ    ใน 
บรรดาปจจัยหมวด ๑๕ เหลาน้ัน 
                   ในนัยท่ีมีมูล  ๑๕  จึงมีปุจฉา  ๔๙๐  ขอ  โดยการ 
              คํานวณ. 
           ใน  นยัท่ีมีมูล ๑๖   มีปจจัยหมวดละ ๑๖  มรรค  ดวยอํานาจ 
การเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ   ในบรรดาปจจัย  ๙  มีอินทริยปจจัย  เปนตน    กับ 
หมวด  ๑๕ กอน.    เพราะจัดปุจฉา  ๔๙   ขอ    เขาในพวกหน่ึง ๆ   ใน 
บรรดาปจจัยหมวด  ๑๖  เหลาน้ัน  
                   ในนัยท่ีมีมูล  ๑๖   จึงมีปุจฉา  ๔๔๑  ขอโดยการ 
              คํานวณ. 
           ใน นยัท่ีมีมูล ๑๗   มีปจจัยหมวดละ ๑๗ รวม  ๘ หมวด    ดวย 
อํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ     ในบรรดาปจจัย ๘ มีฌานปจจัย เปนตน 
กับหมวด  ๑๖  กอน.   เพราะปุจฉา  ๔๙   ขอ  เขาในหมวดหน่ึง ๆ  ใน 
บรรดาปจจัยหมวด   ๑๗  เหลาน้ัน                                                 
                   ในนัยท่ีมีมูล  ๑๗  จึงมีปุจฉา  ๓๙๒  ขอ  โดยการ 
              คํานวณ. 
           ใน นยัท่ีมีมูล ๑๘     มีปจจัยหมวดละ  ๑๘  รวม  ๗  หมวด  ดวย 
อํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ      ในบรรดาปจจัย  ๗   มีมัคคปจจัย  เปนตน 
กับปจจัยหมวด ๑๗   กอน.   เพราะจัดปุจฉา  ๔๙  ขอ   เขาในหมวดหน่ึง ๆ 
ในบรรดาปจจัยหมวด  ๑๘  เหลาน้ัน  
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                   ในนัยท่ีมีมูล ๑๘   จึงมีปุจฉา ๓๔๓  ขอ   โดยการ 
              คํานวณ.  
           ใน นยัท่ีมีมูล ๑๙     มีปจจัยหมวดละ  ๑๙  รวม  ๖  หมวด     ดวย 
อํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึงๆ  ในบรรดาปจจัย ๖ มีสัมปยุต  ปจจัย  เปนตน 
กับปจจัยหมวด  ๑๘  กอน.   เพราะจัดปุจฉา  ๔๙  ขอ  เขาในหมวดหน่ึง ๆ  
ในบรรดาปจจัยหมวด ๑๙ เหลาน้ัน 
                   ในนัยท่ีมีมูล  ๑๙   จึงมีปุจฉา ๒๙๔  ขอ  โดยการ 
              คํานวณ. 
           ใน  นยัท่ีมีมูล ๒๐  มีปจจัยหมวดละ  ๒๐ รวม ๕ หมวด    ดวย 
อํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึงๆ  ในบรรดาปจจัย  ๕  มีวิปปยุตตปจจัย   เปนตน 
กับปจจัยหมวด ๑๙ กอน.   เพราะจัดปุจฉา ๑๙  ขอ  เขาในหมวดหน่ึง  ๆ 
ในบรรดาปจจัยหมวด  ๒๐  เหลาน้ัน 
                   ในนัยท่ีมีมูล  ๒๐  จึงมีปุจฉา  ๒๔๕  ขอ  โดยการ 
              คํานวณ. 
           ใน นยัท่ีมีมูล   ๒๑    มีปจจัยหมวดละ  ๒๑  รวม  ๔  หมวด    ดวย  
อํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ     ในบรรดาปจจัย    มีอัตถิปจจัย  เปนตน 
กับหมวด  ๒๐  กอน.   เพราะจัดปุจฉา  ๔๙  ขอ  เขาในหมวดหน่ึง  ๆ  ใน 
บรรดาปจจัยหมวด ๒๑ เหลาน้ัน 
                   ในนัยท่ีมีมูล ๒๑    ผูรูลักษณะ   จึงนับประมวล 
              ปุจฉาได   ๑๙๖  ขอ. 
           ใน  นยัท่ีมีมูล   ๒๒    มีปจจัยหมวดละ ๒๒  รวม  ๓  หมวด    ดวย 
อํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึง ๆ   บรรดาปจจัย  ๓  มนีัตถิปจจัย  เปนตน   กับ  
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หมวด  ๒๑   กอน.    เพราะจัดปุจฉา  ๔๙  ขอ    เขาในหมวดหน่ึง ๆ   ใน  
บรรดาหมวด  ๒๒  เหลาน้ัน   
                   ในนัยท่ีมีมูล  ๒๒  จึงมีปุจฉา  ๑๔๗  ขอ   โดยการ 
              คานวณ. 
           ใน   นัยท่ีมีมูล  ๒๓    มีปจจัยหมวดท่ี  ๒๓  รวม  ๒  หมวด   ดวย 
อํานาจการเชื่อมปจจัยหน่ึงๆ  บรรดาวิคตาวิคตาปจจัยทั้งสอง  กบัหมวด  ๒๒ 
กอน      บรรดาวิคตปจจัยและอวิคตปจจัยทั้งสอง  กับหมวด  ๒๒  กอน. 
เพราะจัดปุจฉา ๔๙  ขอ   เขาในหมวดหน่ึง ๆ  ในบรรดาปจจัยหมวด  ๒๓ 
เหลาน้ัน 
                   ในนัยท่ีมีมูล  ๒๓   อันเปนคํารบท่ี  ๒๓  นี้   จึงม ี
              ปุจฉา ๙๘  ขอ  โดยการคํานวณ. 
           สวน  นัยท่ีมีมูล  ๒๔  ผูศึกษาพึงทราบดวยอํานาจการประชุมแหง 
ปจจัยทั้งหมด   เพราะเหตุนั้นแหละพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   มีปจจัย 
ทั้งหมดเปนมูล.   ในนัยที่มีมูล  ๒๔   นั้น   มีปุจฉา  ๔๙   ขอเทาน้ัน    ฉะน้ี. 
ปุจฉาน้ันทั้งหมด   พระศาสดาทรงถือเอาเฉพาะบทวา   เหตุปจจัยเทาน้ัน 
จําแนกโดยพิสดารย่ิงในเทพบริษัท  ดวยอํานาจแหงนัยที่มีมูลหนึ่ง  เปนตน 
จบลงดวยนัยที่มีปจจัยทั้งหมดเปนมูล.   ในอธิการน้ีทรงแสดงปุจฉาไวโดย 
ยอ.  ก็ประมวลการนับปุจฉาเหลาน้ันท้ังหมด  ดังนี้. 
           จริงอยู   ในนัยที่มมีูลหน่ึง       ปุจฉามาแลว  ๑,๑๗๖  ขอ   บรรดา 
ปุจฉาเหลาน้ัน   ในนัยแหงเหตุปจจัย   ผูศึกษาพึงแตงปุจฉา  ๔๙  ขอ   กับ 
ดวยปจจัยที่เปนมูลนั่นเอง           แมพึงถือเอาในท่ีมีเหตุปจจัยเปนมูลนี้.   
ปุจฉาท่ีเหลือผูศึกษาพึงใสในนัยที่มีปจจัยที่เหลือเปนมูล.    ในนัยที่มีมูลสอง  
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มีปุจฉา ๑,๑๒๗  ขอ  ทีม่ีมูล  ๓  มี ๑,๐๗๘ ขอ  ทีม่ีมูล ๔  ม ี๑,๐๒๙  ขอ  
ที่มีมูล ๕ ม ี๙๘๐  ขอ    ที่มีมูล  ๖  ม ี ๙๓๑ ขอ   ทีม่ีมูล  ๗  มี  ๘๘๒  ขอ 
ที่มีมูล   ม ี๘๓๓  ขอ   ทีม่ีมูล ๙  มี  ๗๘๔ ขอ  ทีม่ีมูล ๑๐  ม ี๗๓๕ ขอ 
ที่มีมูล  ๑๑  มี ๖๘๖ ขอ   ที่มี่มูล ๑๒   มี ๖๓๗  ขอ   ที่มีมลู ๑๓ มี  ๕๘๘  
ขอ  ที่มีมูล ๑๔  ม ี๕๓๙  ขอ   ที่มีมูล ๑๕  มี ๔๙๐  ขอ   ที่มีมลู  ๑๖  ม ี 
๔๔๑ ขอ  ทีม่ีมูล ๑๗  ม ี๓๙๒  ขอ   ที่มีมูล ๑๘  มี  ๓๔๓ ขอ  ที่มีมูล ๑๙ 
มี ๒๙๔ ขอ   ที่มีมูล ๒๐  มี  ๒๔๕  ขอ   ที่มีมลู ๒๑  มี  ๑๙๖  ขอ   ที่มีมูล 
๒๒  มี ๑๔๗  ขอ   ที่ม ี ๒๓ มี ๙๘  ขอ   ที่มีปจจัยทั้งหมดเปนมูลมี  ๔๙ 
ขอ     ในนัยที่มีมูลหน่ึงเปนตน   ซึ่งจําแนกออกไปโดยกเหตุบทข้ึนตน 
ดังกลาวมาแลว.                                                                
                   เฉพาะเหตุบทเทาน้ัน       วาโดยประเภทแหงมูล 
              หน่ึงเปนตน  จึงมีปุจฉา  ๑๔,๗๐๐ ขอ  แล. 
           พระผูมีพระภาคเจา    ครั้นทรงแสดงประเภทแหงปุจฉาต้ังแตนัยที่มี 
มูลหน่ึง   จนถึงนัยที่มีปจจัยทั้งหมดเปนมูล  โดยกเหตุปจจัยข้ึนตนดังกลาว 
มาแลว      บดันี้  เพ่ือจะยกอารัมมณปจจัยข้ึนแสดงเปนตน  จึงตรัสคําวา 
กุศลธรรมพึงอาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึน   เพราะอารัมมณปจจัย    เพราะเหตุ- 
ปจจัยหรือ  ?  เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน       พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงนัยที่มีมูลหนึ่ง 
ซึ่งมีอารัมมณปจจัย   เปนตน   มีเหตุปจจัยเปนที่สุด  ดวยคํามีประมาณเทานี้ 
วา อารมฺมณปจฺจยา  เหตุปจฺจยา.    ตอจากนั้น   ทรงเริ่มนัยที่มีมูลสองวา 
อารมฺมณปจจฺยา  อธิปติปจฺจยา ดังน้ี.   ในนัยที่มีมลูสองน้ัน    พระผูมี- 
พระภาคเจาครั้นทรงแสดงทุกะท่ีหน่ึงน้ี   และอารัมมณาวิคตทุกะแลว  ทรง  
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ยอคําท่ีเหลือไว.   ทุกะท่ีสุดทายนี้วา  อารมฺมณปจจฺยา  เหตุปจฺจยา  ดังนี้  
ไมทรงแสดง.   กถ็าทุกะท่ีสุดนั้น   ปรากฏในตอนไหน  ผูศึกษาพึงถือเอา 
ตอนน้ันเอง.   ตอจากน้ัน    เพ่ือจะไมแสดงติมูลกนัยเปนตน     ดวยอํานาจ 
อารัมมณปจจัย      แลวแสดงปจจัยหน่ึง ๆ  เปนตน       โดยยกอธิปติปจจัย  
เปนตน     จึงตรัสคํามีประมาณเทานี้วา    อธิปติปจฺจยา    อนนตฺรปจฺจยา 
สมนนฺตรปจฺจยา  สหชาตปจฺจยา  อฺมฺปจฺจยา.   คําน้ันผูศึกษา 
พึงทราบดวยอํานาจนัยที่มีมูลหนึ่ง  หรือท่ีมีปจจัยท้ังหมดเปนมูล. 
           ตอจากน้ัน    เพ่ือจะทรงแสดงเฉพาะทุมูลนัยเทานั้น  โดยยกอวิคต. 
ปจจัยข้ึนตน     จึงเริ่มคําวา   อวิคตปจฺจยา   เหตุปจฺจยา  เปนตน.    ใน 
ทุมูลกนัยนั้น   ครั้นตรัสทกุะ ๓  ตามลาํดับคือ   อวคิตเหตุทุกะ  อวิคตารัมมณ- 
ทุกะ.   อวิคตาธิปติทุกะ    แลวจึงทรงแสดงทุกะหน่ึงคือ   อวิคตวิคตทุกะ 
ในที่สุด. 
           ลําดับนั้น    เพ่ือจะทรงแสดงนัยที่มีมูล ๓    ดวยอํานาจอวิคตปจจัย 
ครั้นตรัสติกะ ๓  ตามลําดับอยางนี้         คือ  อวิคตปจฺจยา    เหตุปจฺจยา 
อารมฺมณปจจฺยา    อวิคตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา     อธิปติปจฺจยา,  อวิคต- 
ปจฺจยา   เหตุปจฺจยา   อนนฺตรปจฺจยา   แลวจึงตรัสติกะสุดทายวา  อวิคต- 
ปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  วิคตปจฺจยา. 
           ลําดับนั้น  เพ่ือจะทรงแสดงนัยที่มีมูล ๔ ดวยอํานาจอวิคตปจจัยนั้น 
เอง    ครั้นตรัสหมวด  ๔  สองหมวด     คือ  อวิคตปจฺจยา        เหตุปจฺจยา 
อารมฺมณปจจฺยา   อธิปติปจฺจยา,  อวิคตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณ- 
ปจฺจยา    อนนฺตรปจฺจยา    แลวทรงยกบทวา  วิคตปจฺจยา    มาต้ังไว. 
คําท่ีเหลือท้ังปวงทรงยอไว.      เพ่ือจะทรงแสดงวาคําท้ังหมดน้ันทรงยอไว  
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จึงตรัสวา   เอกมูลกนัย  ทุมูลกนัย   ติมูลกนัย   จตุมูลกนัย  สัพพมูลกนัย  
แหงบทหน่ึง ๆ  อันผูศึกษาที่ไมงมงายพึ่งขยายใหพิสดาร. 
           เพราะฉะนั้น   ในเอกมูลกนัย    มีปุจฉา  ๑,๑๗๖  ขอ  ฯ ล ฯ     ใน 
สัพพมูลกนัยมีปุจฉา ๔๙  ขอ  ดวยอํานาจแหงบทวา  เหตุ   เปนตน   โดยยก  
เหตุปจจัยข้ึนตน   ฉันใด  ในเอกมูลกนยัแหงบทหน่ึง ๆ  ก็มีปุจฉา  ๑,๑๗๖ 
ขอ    ในสัพพมูลกนัยมีปจุฉา ๔๙ ขอ    ดวยอํานาจแหงบทวา    อารมณ 
เปนตน    โดยยกปจจัยหน่ึง ๆ  มีอารัมมณปจจัยเปนตนข้ึนตน    ฉันนั้น 
ในการจําแนกท่ีหน่ึง ๆ    โดยเอกมูลกนัยเปนตน   จึงมีปุจฉา   ๑๔,๗๐๐ 
ขอ    ดังกลาวมาแลว.    การกําหนดการคํานวณปุจฉาเหลาน้ัน   ในปจจัย 
๒๔  ทั้งหมดมีดังน้ี  คือ 
                   ในอนุโลมนัย   ทรงจําแนกปุจฉาแหงกุศลติกะไว 
              ๓๕๒,๘๐๐  ขอ 
           กุศลติกะ  ฉันใด  เวทนาติกะเปนตน  ก็ฉันนัน้.  ในติกะ  ๒๒ ติกะ 
ทั้งหมด  วา  โดยการจําแนกประเภทแหงติกะแลว  มีปุจฉา  ๗,๗๖๑,๖๐๐ 
ขอ  ทองเรื่อง (พลความ)  พระผูมีพระภาคเจาทรงยอไว. 
           ในบรรดาทุกะท้ังหลาย    พระบาลีวา  "สิยา  เหตุ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ 
เหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺเชยฺย  เหตุปจฺจยา = ธรรมท่ีเปนเหตุพึงอาศัยธรรม 
ที่เปนเหตุเกิดข้ึนหรือ "  ดังน้ี    ยอมไดปุจฉา ๙  ขอ    ในปจจัยหน่ึง ๆ ม ี
เหตุปจจัยเปนตน    ในทกุะหน่ึง ๆ อยางนี้    คือ เหตุอาศัยเหตุ.   นเหตุ 
อาศัยเหตุ,   เหตุและนเหตุอาศัยเหตุ.   นเหตุอาศัยนเหตุ,   เหตุอาศัยนเหตุ, 
เหตุและนเหตุอาศัยนเหตุ.      เหตุอาศัยเหตุและนเหตุ       นเหตุอาศัยเหตุ 
และนเหตุ,  เหตุและนเหตุอาศัยเหตุและนเหตุ.  
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           บรรดาปุจฉาเหลานั้น    ใน  เอกมูลกนัย  ยกเหตุปจจัยข้ึนตน    มี    
ปุจฉา ๒๑๖  ขอ.   บรรดาปุจฉา  ๒๑๖  ขอเหลาน้ัน   สําหรับเหตุปจจัยอยาง 
เดียว  ผูศึกษาพึงถือเอาปุจฉา ๙  ขอ   ที่ไมปนกับปจจัยอ่ืน.   ที่เหลือทาน 
ถือเอาโดยวาระแหงอธิบายปุจฉาเหลานั้น. 
           มีกําหนดการคํานวณในวาระ  ๒๓   มีทุมลูเปนตน      จนถึงท่ีมีมูล 
เปนตนทั้งหมด   โดยนํานวกะหน่ึง ๆ ออกเสีย  ดังนี้. 
           ใน  ทมุูลกนัย  บรรดาปุจฉา  ๒๑๖  ขอ    ที่แสดงไวใน  เอกมูลก-  
นัย    นําปุจฉาออกเสีย  ๙  ขอ      จึงมีปุจฉา ๒๐๗  ขอ.     ตอจากนั้นใน 
ติมูลกนัย  เอาออกอีก ๙ ขอ    คงเหลือ  ๑๙๘  ขอ    เอาปุจฉาออกจากมูล 
ขางตนทีละ ๙   ขอ  ดังกลาวมาแลว.   ใน  จตุมูลกนัย  จึงมีปุจฉา  ๑๘๙  ขอ. 
ใน   ปญจมลูกนัย  ม ี๑๘๐  ขอ.  ใน ฉมูลกนัย  ม ี ๑๗๑  ขอ.    ใน    สัตต- 
มูลกนัย ม ี ๑๖๒  ขอ.   ใน  อัฏฐมูลกนัย  ม ี๑๕๓  ขอ.   ใน   นวมูลกนัย 
มี  ๑๔๔  ขอ.  ใน   ทสมลูกนัย  มี๑๓๕  ขอ.  ใน  เอกาทสมูลกนัย มี ๑๒๖ 
ขอ.   ใน   ทวาทสมูลกนัย  ม ี๑๑๗ ขอ.  ใน  เตรสมูลกนัย ม ี๑๐๘ ขอ. 
ใน   จุททสมลูกนัย  ม ี๙๙ ขอ.   ใน ปณณรสมูลกนัย มี ๙๐  ขอ.   ใน 
โสฬสมูลกนัย  ม ี๘๑ ขอ.    ใน  สัตตรสมูลกนัย  มี ๗๒  ขอ.    ใน 
อัฏฐารสมูลกนัย  ม ี๖๓ ขอ.   ใน เอกนูวีสติมูลกนัย  ม ี๕๔ ขอ.    ใน 
วีสมูลกนัย   มี  ๔๕ ขอ.  ใน เอกูนวีสติมูลกนัย มี ๓๖  ขอ.  ใน  พาวีสติ- 
มูลกนัย  มี ๒๗ ขอ.  ใน เตวีสติมูลกนัย  ม ี ๑๘  ขอ และใน  สัพพมูลกนัย 
มี  ๙  ขอ. 
           เหมือนอยางวา    ใน เอกมูลกนยั  มีปุจฉา ๒๐๖ ขอ  ฯ ล ฯ   ใน 
สัพพมูลกนัย  มีปุจฉา ๙  ขอเหลาน้ี      ดวยอํานาจแหงเหตุปจจัย   ฉันใด 
วาดวยอํานาจแหงบทมีอารมณเปนตน กระทําซ่ึงปจจัยหน่ึง ๆ   มีอารัมมณ-    



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 157 

ปจจัยเปนตนข้ึนตน       ในเอกมูลกนยัแหงบทหน่ึง ๆ ก็มีปุจฉา ๒๑๖ ขอ  
ฯ ล ฯ  ในสพัพมูลกนัยมี ๙  ขอ   ฉันน้ันเหมือนกัน    เพราะฉะนั้นในการ 
จําแนกบทหน่ึง ๆ   โดยเอกมูลกนัยเปนตน    จึงมีปุจฉา  ๒,๗๐๐ ขอ     มี  
การกําหนดคํานวณปุจฉาเหลาน้ัน       ในปจจัย  ๒๔   ทั้งหมดดังน้ี       ใน 
อนุโลมนัยแหงเหตุทุกะ  มีปุจฉา ๖๔,๘๐๐  ขอ.    แมในสเหตุทุกะ เปนตน  
ก็เหมือนกับเหตุทุกะ. 
                   แมใน ๑๐๐  ทุกะทั้งหมด    ทานผูรูกลาวปุจฉาไว  
              ในทุกะ  ๑๐๐  ทกุะ  ๖,๔๘๐,๐๐๐  ขอ. 
           นี่เปนการกําหนดจํานวนปุจฉาใน  ติกปฏฐาน    และ ทุกปฏฐาน 
ลวน ๆ กอน. 
           สวนท่ีชื่อวา   ทุกติกปฏฐาน     ใด       อันพระผูมีพระภาคเจาทรงถือ 
เอาติกะ  ๒๒  ผนวกเขาในทุกะ ๑๐๐  ทุกะ  แสดงไวตอจากนั้น  ในทุกติก- 
ปฏฐานแมนั้น      ผูศึกษาพึงทราบกําหนดจํานวนปุจฉาท่ีพึงแสดงประกอบ 
ติกะหน่ึง ๆ  ในบรรดาติกะ  ๒๒  เขากับทุกะ ๑๐๐  ดวยอํานาจแหงนัยที่มี 
มูลหน่ึงเปนตนทั้งหมด   ตามนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในหนหลัง 
อยางนี้วา  " กุศลธรรมที่เปนเหตุ   พึงอาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัยหรือ ? " 
           ตอจากน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาทุกะ ๑๐๐ ผนวกเขาใน 
ติกะ  ๒๒  แลว     แสดงปฏฐานชื่อวา ติกทุกปฏฐาน   ใดไว   แมในติกทุก- 
ปฏฐานน้ัน       ผูศึกษาพึงทราบกําหนดจํานวนปุจฉาท่ีพึงแสดงประกอบ 
ทุกะหน่ึง ๆ ใน  ๑๐๐  ทกุะ   เขากับติกะ   ๒๒  ดวยอํานาจนัยท่ีมีมูลหน่ึง 
เปนตนทั้งหมด  ตามนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในหนหลัง  อยางนี้  
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วา  "ธรรมทีเ่ปนเหตุอันเปนกุศล  พึงอาศัยธรรมที่เปนเหตุอันเปนกุศล  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัยหรือ ?"  
           ตอจากน้ัน    ทรงผนวกติกะท้ังหลายเขาในติกะน่ันเอง   แลวแสดง 
ปฏฐานชื่อวา  ติกติกปฏฐาน   อันใดไว   ในติกติกปฏฐานแมนั้น  ผูศึกษา 
พึงทราบการกําหนดน้ัน    ปุจฉาท่ีพึงแสดงประกอบติกะหน่ึง ๆ    บรรดา 
๒๒ ติกะ.   เขากับติกะ  ๒๑  ที่เหลือ  ดวยอํานาจแหงนัยที่มีมูลหน่ึงเปนตน 
ทั้งหมด      ตามนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในหนหลัง     อยางนี้วา  
" ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาซึ่งเปนกุศล         พึงอาศัยธรรมที่สัมปยุต  
ดวยสุขเวทนาซึ่งเปนกุศลเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัยหรือ  ?" 
           ตอจากน้ัน    ทรงผนวกทุกะเขาในทุกะน้ันเอง    แลวแสดงปฏฐาน 
ที่ชื่อวา ทุกทุกปฏฐาน  อันใดไว    ในทุกทุกปฏฐานแมนั้น    ผูศึกษา 
พึงทราบการกําหนดการนับปุจฉาที่พึงแสดงประกอบทุกะหน่ึง ๆ ใน ๑๐๐ 
ทุกะ  กับทุกะ ๙๙  ที่เหลือ  ดวยอํานาจแหงนัยที่มีมูลหนึ่งเปนตน    ตามนัย 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในหนหลังอยางนี้วา   " ธรรมทีเ่ปนเหตุ  (และ) 
เปนเหตุ    พึงอาศัยธรรมที่เปนเหตุ    (และ)    มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ 
ปจจัยหรือ  ? " 
           จริงอยู   พระตถาคตครั้นทรงแสดงประเภทน้ันทั้งหมดแลว  จึงทรง 
แสดงธรรมในเทพบริษัท.   แตพระธรรมเปนเสนาบดีรวบรวมยอไววา  ธรรม 
นี้  ๆ  พระองคทรงแสดงในวันนี้    แลวกลาวในเทศนาโดยเพียงแสดงนัยน้ัน 
เทาน้ัน.    พลความท่ีกลาวยอไว    พระเถระยอใหเปนไปแลว.    พลความ 
นั้น  พระธรรมสังคาหกาจารยยกข้ึนสูสังคหะในสังคีติกาล     ตามนัยที่พระ-  
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เถระใหเปนไปแลวน่ันแหละ.      ก็เพ่ือจะแสดงสังเขปนัยแหงพลความน้ัน   
ขาพเจาจึงต้ังคาถานี้ไววา   ติกฺจ  ปฏานวร   เปนตน. 
           คาถาน้ันมีใจความวา   คําวา  ติกฺจ  ปฏานวร  แปลวา  ติกปฏฐาน 
อันประเสริฐ   คืออันบวร.     บทวา ทกุุตฺตม   แปลวา ทุกปฏฐานอันสูง  
สุด  คืออันประเสริฐสุด.     บทวา  ทุกตฺติกกฺเจว    คือ   ทุกติกปฏิฐาน. 
บทวา  ติกทุกฺจ   คือ  ติกทุกปฏฐาน.       บทวา  ติกติกกฺเจว   คือ 
ติกติกปฏฐาน.      บทวา ทุกทฺทุกฺจ  คือ  ทุกทุกปฏฐาน.    คําวา  ฉ 
อนุโลมฺมห ิ นยา  สุคมฺภรีา   ความวา  ผูศึกษาพึงทราบนัย  ๖   อันลึกซึ้ง 
ดวยดี   มีติกปฏฐานเปนตนเหลาน้ี   ในอนุโลม. 
           บรรดานัยเหลาน้ัน  อนุโลมมี  ๒  คือ   ธัมมานุโลม และ ปจจยา- 
นุโลม   ในอนุโลมสองนี้    ปฏฐานท่ีพระองคใหเปนไปดวยอํานาจเทศนา 
ที่เปนอนุโลมแกธรรมท่ีทานรวบรวม     ดวยบทอภิธรรมมาติกาอยางนี้วา 
กุศลธรรมอาศัยกุศลธรรม   ชื่อวา  ธมัมานุโลม   ปฏฐานท่ีพระองคให 
เปนไปดวยอํานาจเทศนาท่ีเปนอันโลมแกปจจัย  ๒๔  อยางนี้วา  เหตุปจฺจยา 
อารมฺมณปจจฺยา  ชื่อวา    ปจจยานุโลม. 
           บรรดาคําที่เปนคาถาเหลาน้ัน  คาถาน้ีวา  ติกฺจ   ปฏานวร   ฯเปฯ 
ฉ   อนุโลมมหฺิ   นยา  สุคมฺภีรา  ทานกลาวไวในอรรถกถาหนหลัง    หมาย 
ถึง  ธมัมานุโลม.    แตในอธิการน้ี    คาถานี้ทานกลาวหมายถึง   ปจจยา- 
นุโลม  รัมมมานุโลมน้ัน.   เพราะฉะนั้น   คําวา   ฉ    อนุโลมมหฺ ิ   นยา 
สุคมฺภีรา     ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความในอรรถกถาอยางนี้วา     นัย  ๖ ม ี
ติกปฏฐานเปนตน     ในธัมมานุโลมลึกซึ้งยิ่ง.    แตในโอกาสน้ี     ผูศึกษา 
พึงทราบเน้ือความอยางนี้วา    นัย   ๖  มี  ติกปฏฐาน  เปนตน     เฉพาะใน  
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ธัมมานุโลมในปจจยานุโลมที่เปนไปอยางนี้วา    เหตุปจฺจยา   อารมฺมณ-    
ปจฺจยา   ลึกซ้ึงยิ่ง.   บรรดานัย  ๖ เหลาน้ัน   ประเภทแหงปุจฉานี้    พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงยอแสดงในปณณัตติวาระนี้    แหงปฏิจจวาระดวยอํานาจ 
กุศลติกะเทานั้น    ในติกะปฏฐานท่ีเปนอนุโลม.   สวนในติกะ     และทุกะ 
ที่เหลือ  และในปฏฐานท่ีเหลือไมมีปุจฉาเลยแมแตขอเดียว. 
           ก็ใน  สหชาตวาระ  เปนตน ตอจากนั้น     พระผูมีพระภาคเจาไมยก 
ปุจฉาข้ึนดวยอํานาจกุศลติกะ    ทรงแสดงเฉพาะวิสัชนาดวยอํานาจวาระที่มี 
ไดเทาน้ัน.    ก็เพราะพระบาลีวา  ฉ  อนุโลมมฺห ิ  นยา  สุคมฺภรีา.    ผูศึกษา 
พึงยกปฏฐานนัยทั้ง  ๖ เหลาน้ี      ข้ึนแสดงในปจจยานุโลมนี้    ดวยอํานาจ 
แหงปุจฉาทั้งหลาย   เพราะวาน้ันเปนภาระแหงอาจารยผูอธิบายปฏฐาน. 
           บัดนี้    เพ่ือจะแสดง  ปจจนียปฏฐาน    พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่ม 
คําวา   กุศลธรรมพึงอาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น   เพราะนเหตุปจจัยหรือ  ? 
ในปจจนียปฏฐานน้ัน   มกีารกําหนดปุจฉา   เทากับอนุโลมปุจฉา  เพราะ 
เหตุนั้นในปจจนียปฏฐานน้ี      พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ผูศึกษาพึง 
อธิบายเหตุปจจัยแมในปจจนียปฏฐาน เหมือนอธิบายเหตุปจจัยในอนุโลม- 
ปฏฐาน    แลวตรัสไวในท่ีสุดอีกวา    พึงอธิบายเอกมูลกะจนถงึเตวีสติมูลกะ 
แหงบทหน่ึง ๆ ในปจจนียปฏฐาน  เหมือนในอนุโลมปฏฐาน. 
           ก็คําน้ีวา  เตวีสติมูลก   ในอธิการน้ี      ตรัสหมายถึงทุมูลกปฏฐาน 
เทาน้ัน   สวนสัพพมูลกนัยในที่สุด  ไดแกจตุวีสติมูลกนัยนั่นเอง.    นยันัน้ 
ทั้งหมดทรงยอไวแล. 
          พระบาลีนี้วา  ติกฺจ  ปฏานวร  ฯเปฯ  ฉ  ปจฺจนียมหฺ ิ   นยา 
สุคมฺภีรา   ดงัน้ีไดแกปจจนียะ  ๒  อยางคือ    ธัมมปจจนียะ   และ  ปจจย-  
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ปจจนียะ.    ใน  ๒ อยางนั้น   นัยที่พระผูมีพระภาคเจาใหเปนไปแลวดวย  
อํานาจการแสดงธรรมท่ีสงเคราะห        ดวยบทอภิธรรมมาติกาอยางนี้วา  
กุสลา  ธมฺมา      โดยแสดงเปน  ปจจนียะ วา  นกุสล   ธมมฺ  ปฏจิฺจ 
นกุสโล  ธมฺโม     ชื่อวา  ธมัมปจจนียะ   นัยที่พระผูมีพระภาคเจาให 
เปนไปดวยอํานาจการแสดงปจจัย  ๒๔     ดวยอํานาจเปนปจจัยอยางนี้วา 
นเหตุปจฺจยา   นารมมฺณปจฺจยา   ชื่อวา    ปจจยปจจนียะ.    ใน   ๒   อยาง 
นั้น      คาถาน้ีวา  ติกฺจ   ปฏานวร   ฯเปฯ  ฉ  ปจฺจนียมฺหิ  นยา 
สุคมฺภีรา   ในอรรถกถาในหนหลัง   ทานกลาวหมายถึง  ธัมมปจจนียะ 
แตในอธิการน้ี  คาถาน้ีทานกลาวหมายถึง  ปจจยปจจนียะ  ในธัมมานุโลม 
เทาน้ัน.   เพราะฉะน้ัน  ในคาถาแหงอรรถกถาวา "  ฉ   ปจฺจนียมฺหิ   นยา 
สุคมฺภีรา "      ผูศึกษาพึงทราบใจความอยางน้ีวา   นัย ๖  ม ี  ติกปฏฐาน 
เปนตนในธัมมปจจนียะลึกซึ้งยิ่ง.      แตในปจจนียะท่ีเปนไปแลวอยางนี้วา 
นเหตุปจฺจยา   นอารมมฺณปจฺจยา  ในโอกาสน้ีผูศึกษาพึงทราบเน้ือความ 
อยางนี้วา     นัย  ๖  มีติกะปฏฐานเปนตน     เฉพาะในธัมมานุโลมเทาน้ัน 
ลึกซ้ึง.  บรรดานัย  ๖ เหลาน้ัน   ประเภทแหงปุจฉานี้   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงยอแสดงในปณณัตติวาระนี้แหงปฏิจจวาระ       ดวยอํานาจธรรมเพียง 
กุสลติกะ  ในอนุโลมติกปฏฐานเทาน้ัน   แมในติกะและทุกะท่ีเหลือ  และ 
ในปฏฐานท่ีเหลือก็ไมมีปุจฉาแมแตขอเดียว.       กใ็นสหชาตวาระเปนตน 
ตอจากนั้นพระผูมีพระภาคเจาไมทรงยกปุจฉาข้ึนดวยอํานาจกุสลติกะ   ทรง 
แสดงเฉพาะวิสัชนาดวยอํานาจวาระท่ีไดอยูเทาน้ัน.      ก็เพราะพระบาลีวา 
ฉ  ปจฺจนียมหฺิ   นยา  สุคมฺภีรา     พึงยกปฏฐานนัย  ๖    เหลาน้ีข้ึนแสดงใน  
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ปจจยปจจนียะน้ี    ดวยอํานาจแหงปุจฉา  เพราะวานั่นเปนภาระแหงอาจารย  
ผูอธิบายปฏฐาน.  
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดง   อนุโลมปจจนียปฏฐาน   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงเริ่มคําวา  " กุศลธรรมพึงอาศัยกุศลธรรมเกิดขึน้    เพราะเหตุปจจัย 
นอารัมมณปจจัยหรือ ? "   ในอนุโลมปจจนียปฏฐานน้ัน   ในมลูที่มีมูละ 
หน่ึง    มีเหตุบทเปนตน    มีอนุโลมปจจนียปฏฐาน ๒๓  ดวยอํานาจการ 
เชื่อมเหตุบทกับปจจัยหน่ึง ๆ  ในบรรดาปจจัย  ๒๓  ที่เหลือวา 
           เหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา  ฯลฯ  เหตุปจฺจยา  โนอวิคต- 
ปจฺจยา   ในอนุโลมปจจนียปฏฐานน้ันมีปุจฉา ๑,๑๒๗  ขอ   เพราะแตละ 
บทแบงออกได   ๔๙  ขอ.   สวนในทมุูลกนัย  ผูศกึษาพึงทราบการคํานวณ 
ปุจฉา   ดวยอํานาจบทท่ีเหลือ   โดยลดบทหน่ึง ๆ  ในเอกมูลกนัยเปนตน 
ทั้งหมดท่ีกลาวไวในอนุโลมอยางนี้วา  อนุโลมปจจนียปฏฐานมี  ๒๒   ดวย 
อํานาจการเชื่อม  เหตารัมมณบท   กับปจจัยหน่ึง ๆ  กับบรรดาปจจัย  ๒๒ 
ที่เหลือ. 
           อน่ึง ในเอกมูลกนยัเปนตน  ในอธิการน้ีปุจฉาใดมาแลว  และอันใด 
ไมไดมาในพระบาลี  ปจุฉาน้ันทั้งหมด   ผูศึกษาพึงทราบตามแนวแหงนัย 
ที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง. 
           ก็ในคําน้ีวา  ติกฺจ  ปฏานวร   ฯเปฯ   ฉ   อนุโลมปจจฺนียมฺหิ   นยา 
สุคมฺภีรา   มอีนุโลมปจจนียปฏฐาน  ๒  อยาง  คือ  ธมัมานุโลมปจจนียะ 
และ ปจจยานุโลมปจจนียะ   ตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังน่ันเอง.    ใน 
๒ อยางนั้น      ปฏฐานท่ีพระองคทรงใหเปนไปดวยอํานาจการแสดงธรรม 
ที่สงเคราะหไวดวยบทอภิธรรมมาติกา    อยางนี้วา  กุสโล  ธมฺโม    โดย  
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อนุโลมปจจนียนัยวา  กุสล  ธมฺม  ปฏจิฺจ   นกุสโล   ธมฺโม  ชื่อวา  ธัมมา-  
นุโลมปจจนียปฏฐาน.   ปฏฐานท่ีพระพุทธองคทรงใหเปนไปดวยอํานาจ 
การแสดงบทท่ีไดในปจจัย  ๒๔ อยางน้ีวา เหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา   
โดย  อนุโลมปจจนียนัย   ชื่อวา    ปจจยานุโลมปจจนียปฏฐาน.    ใน  ๒    
อยางนั้น     คาถาน้ีวา  ติกฺจ  ปฏานวร  ฯเปฯ  ฉ   อนุโลมปจฺจนียมฺห ิ
นยา   สุคมฺภรีา  ในอรรถกถาในหนหลัง  ทานกลาวหมายถึงธัมมานุโลม- 
ปจจนียปฏฐาน   เฉพาะในธัมมานุโลมเทาน้ัน    เพราะฉะน้ัน   ในคาถา 
แหงอรรถกถาวา  ฉ  อนโุลมปจฺจนียมฺหิ   นยา  สคุมฺภีรา    พึงทราบเน้ือ 
ความอยางนี้วา  นัย  ๖  มติีกะปฏฐานเปนตน  ในธมัมานุโลมปจจนียนัย 
ลึกซ้ึงยิ่ง. 
           สวนใน   ปจจยานุโลมปจจนียปฏฐาน    ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาให 
เปนไปแลวอยางนี้วา   เหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจจฺยา ในโอกาสน้ีผูศึกษา 
พึงทราบเน้ือความอยางนี้วา  นัย ๖ มีติกปฏฐานเปนตนเหลาน้ี   เฉพาะใน 
ธัมมานุโลมเทาน้ันลึกซ้ึงยิ่ง.   บรรดานัย  ๖ เหลาน้ัน  ประเภทแหงปุจฉาน้ี 
พระองคทรงยอไวในปณณัตติวาระน้ีแหงปฏิจจวาระ        ดวยอํานาจแหง 
ธรรมเพียงกุสลติกะเฉพาะในอนุโลมติกปฏฐานเทาน้ัน     สวนในติกะและ 
ทุกะท่ีเหลือแลในปฏฐานท่ีเหลือ       ไมไดแสดงปุจฉาไวแมเพียงขอเดียว. 
ก็ในสหชาตวาระเปนตน   ตอจากนั้น   ไมทรงยกปุจฉาข้ึนดวยอํานาจกุสล- 
ติกะ   ทรงแสดงเฉพาะวิสัชนา  ดวยอํานาจวาระท่ีไดอยู.   ก็เพราะพระบาลี 
วา  ฉ  อนุโลมปจฺจนียมฺห ิ  นยา  สุคมภฺีรา   พึงยกปฏฐานนัย ๖ เหลาน้ี  
ข้ึนแสดงดวยอํานาจปุจฉา  ในปจจยานุโลมปจจนียปฏฐานน้ี  เพราะวานั่น 
เปนภาระแหงอาจารยผูอธิบายปฏฐาน.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 164 

           บัดนี้  เพ่ือจะแสดง  ปจจนียานุโลมปฏฐาน.   พระผูมพีระภาคเจา  
จึงทรงเริ่มคํามีอาทิวา  " กุศลธรรมพงึอาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น   เพราะ 
นเหตุปจจัยอารัมมณปจจัยหรือ ?"    ในปจจนียานุโลมปฏฐานนั้น   ม ี
กําหนดปุจฉาเทากับอนุโลมปจจนียปฏฐาน.     ก็ในนัยที่มีมูละหน่ึงเปนตน  
ในอธิการน้ี  ปุจฉาใดท่ีมาแลวและอันใดท่ีไมไดมาในพระบาลี   ปุจฉาน้ัน 
ทั้งหมดผูศึกษาพึงทราบตามแนวแหงนัยที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง. 
       แมในคําน วา  ติกฺจ  ปฏิานวร   ฯเปฯ   ฉ   ปจฺจนียานุโลมมหฺ ิ
นยา  สุคมฺภรีา  ผูศึกษาพึงทราบปจจนียานุโลม  ๒  อยาง  คือ   ธัมมปจจ- 
นียานุโลม  และ  ปจจยปจจนียานุโลม        ตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวใน 
หนหลัง    ใน ๒ อยางนั้น     ปฏฐานท่ีพระองคใหเปนไปดวยอํานาจการ 
แสดงธรรมที่สงเคราะหดวยบทอภิธรรมมาติกา   อยางนี้วา  กุสโล  ธมฺโม 
ดวยปจจนียานุโลมวา    นกุสล   ธมมฺ  ปฏิจฺจ   กุสโล   ธมฺโม    ชื่อวา 
ธัมมปจจนียานุโลมปฏฐาน   ปฏฐานท่ีใหเปนไปดวยอํานาจการแสดงบท 
ที่ไดอยูในปจจัย ๒  อยางนี้วา    นเหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา    ดวย 
ปจจยปจจนียานุโลม  ชื่อวา  ปจจยปจจนียานุโลมปฏฐาน.    ใน ๒ อยาง 
นั้น    คาถาน้ีวา  ติกฺจ  ปฏานวร   ฯเปฯ   ฉ   ปจฺจนียานุโลมมฺหิ   นยา 
สุคมฺภีรา  ในอรรถกถาในหนหลังทานกลาวหมายถึง      ธมัมปจจนียา- 
นุโลมปฏฐาน.   แตในอธิการน้ี    คาถาน้ีทานกลาวหมายถึง  ปจจยปจจ- 
นียานุโลมปฏฐาน  เฉพาะในธัมมานุโลมเทาน้ัน   เพราะฉะนั้น  ในคาถา 
แหงอรรถกถาวา    ฉ   ปจฺจนียานุโลมมฺหิ  นยา  สคุมฺภีรา.    ผูศึกษาพึง 
ทราบเนื้อความอยางนี้วา   นัย  ๖   มีติกปฏฐานเปนตน   ในธัมมปจจนียา- 
นุโลมลกึซึ้งยิ่ง.   สวนใน   ปจจยปจจนียานุโลม    ที่พระผูมีพระภาคเจาให  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 165 

เปนไปแลว      อยางนี้วา  นเหตุปจฺจยา   อารมมฺณปจฺจยา     ในโอกาสน้ี   
ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความอยางนี้วา       นัย  ๖ มีติกปฏฐานเปนตนเหลาน้ี  
เฉพาะในธัมมานุโลมนั้นลึกซ้ึงยิ่ง.     บรรดานัย   ๖  เหลาน้ัน   ประเภทแหง 
ปุจฉาน้ี   พระผูมีพระภาคเจาทรงยอแสดงไวในปณณัตติวาระน้ีแหงปฏิจจ-  
วาระ    ดวยอํานาจธรรมเพียงกุสลติกะ    เฉพาะในอนุโลมปฏฐานเทาน้ัน   
แตในติกะและทุกะท่ีเหลือ    และในปฏฐานท่ีเหลือไมไดทรงแสดงปุจฉาไว 
แมแตวาระเดียว.    ก็ใน  สหชาตวาระ เปนตน      ตอจากนั้น    ไมทรงยก 
ปุจฉาข้ึนดวยอํานาจกุสลติกะ        ทรงแสดงเฉพาะวิสัชนาดวยอํานาจวาระ 
ที่ไดอยูก็เพราะพระบาลีวา  ฉ ปจฺจนียานุโลมมฺห ิ นย า สุคมฺภรีา    พึง 
ยกปฏฐานนัยทั้ง  ๖  เหลาน้ี     ข้ึนแสดงดวยอํานาจปุจฉาในปจจยปจจนียา- 
นุโลมปฏฐานนี้    เพราะวานั่นเปนภาระของอาจารยผูอธิบายปฏฐานแล.      
                                   จบอรรถกถาปณณัตติวาระ  
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                              ปฏิจจวารนิทเทส  
                                  ปจจยานุโลม 
[๕๖]   ๑.  กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย       
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,  ขันธ    อาศัยขันธ   
๓ เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกดิข้ึน. 
           ๒.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย        
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๓.  กศุลธรรม  และอัพยกตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ  ๓     และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ ๑  ที่เปนกุศล 
เกิดข้ึน,   ขันธ  ๑   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒ 
และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๒   เกิดข้ึน.       
           ๔.  อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓ อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน,  ขันธ  ๑  อาศัย 
ขันธ ๓  เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒   เกิดข้ึน.      
           ๕.  อพัยากตธรรม   อาศัยอกศุลธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยอกศุลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๖.  อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ  ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป       อาศัยขันธ  ๑   ที่เปนอกุศล  
เกิดข้ึน,   ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,   ขันธ  ๒ 
และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน.    
           ๗.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอัพยากต- 
วิบาก   และอัพยากตกิริยาเกิดข้ึน    ขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัย 
ขันธ  ๓  เกิดข้ึน,    ขันธ  ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ  ๓  และกฏัตตารูป     อาศัยขันธ  ๑  ที่เปน 
อัพยากตวิบากเกิดข้ึน,     ขันธ  ๑ และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๓  เกิดข้ึน,  
ขันธ  ๒  และกฏัตตารูป     อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน,       หทยวัตถุอาศัยขันธ 
ทั้งหลายเกิดข้ึน,      ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
           มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน,       มหาภูตรูป  ๑  อาศัย 
มหาภูตรูป  ๓  เกิดข้ึน,    มหาภูตรูป  ๒  อาศัยมหาภูตรูป  ๒  เกิดข้ึน,   จิตต- 
สมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป      อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เกิดข้ึน. 
           ๘.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธ  และมหาภูตรูปเกิดข้ึน.  
           ๙.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยกุศลขันธ     และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เกิดข้ึน.  
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[๕๗]   ๑.  กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอารัมมณ-  
ปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,    ขันธ ๑   อาศัยขันธ 
๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน.  
           ๒.  อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน,     ขันธ ๑ อาศัย 
ขันธ  ๓ เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒  อาศัยขันธ ๒  เกิดข้ึน.  
           ๓.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา 
เกิดข้ึน,   ขันธ  ๑ อาศัยขันธ  ๓ เกิดข้ึน,   ขันธ  ๒  อาศัยขันธ ๒  เกิดข้ึน. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบากเกิด 
ข้ึน,      ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน,      ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน 
ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
[๕๘]  ๑.  กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,    ขันธ  ๑  อาศัยขันธ 
๓  เกิดข้ึน,    ขันธ  ๒  อาศัยขันธ ๒  เกิดข้ึน. 
           ๒.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๓.  กศุลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปจจัย 
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           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป        อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล  
เกิดข้ึน,     ขันธ  ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,   ขันธ  ๒ 
และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน. 
           ๔.   อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ   ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน,       ขันธ  ๑ อาศัย 
ขันธ ๓ เกิดข้ึน,   ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน.    
           ๕.   อพัยากตธรรม      อาศัยอกุศลธรรมเกดิขึ้น      เพราะอธิปติ- 
ปจจัย 
           คือ  จิตตสมุกฐานรูป  อาศัยอกศุลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๖.  อกุศลธรรม   และอัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนอกุศลเกิด 
ข้ึน,    ขันธ  ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,    ขันธ ๒ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน. 
           ๗.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะอธิปติ- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากต 
วิบาก   และอัพยากตกิริยาเกิดข้ึน,     ขันธ  ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศยั 
ขันธ  ๓  เกิดข้ึน,     ขันธ  ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน  
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑  เกิดข้ึน  มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหา- 
ภูตรูป ๓ เกิดข้ึน,      มหาภูตรูป  ๒  อาศัยมหาภูตรูป  ๒  เกิดข้ึน,      จิตต- 
สมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน.  
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           ๘.  อพัยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมและอพัยากตธรรมเกิดขึ้น   
เพราะอธิปติปจจัย  
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๙.  อพัยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมและอพัยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
[๕๙]    ๑.  กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอนันตรปจจัย 
เพราะสมนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน    ฯ ล ฯ. 
           อนันตรปจจัย  และสมนันตรปจจัย  (แสดงได ๓ วาระ)  เหมือน 
กับ   อารัมมณปจจัย. 
[๖๐]   ๑.  กุศลธรรมอาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย         
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,  ขันธ  ๑  อาศัยขันธ 
๓  เกิดข้ึน,   ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน. 
           ๒.  อพัยากตธรรม          อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น     เพราะสหชาต-   
ปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 171 

           ๓.  กศุลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึน้  เพราะ 
สหชาตปจจัย   
           คือ  ขันธ  ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป       อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศล 
เกิดข้ึน,     ขันธ  ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒ 
และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน.                      
           ๔.  กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ   ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน,       ขันธ  ๑   อาศยั 
ขันธ  ๓ เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน.   
           ๕.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะสหชาต- 
ปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๖.  อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น 
เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอกุศลเกิด 
ข้ึน,   ขันธ  ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒  และ 
จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน.                               
           ๗.   อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะสหชาต- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอัพยากต- 
วิบาก    และอัพยากตกิริยาเกิดข้ึน,    ขันธ  ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัย 
ขันธ  ๓  เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน.  
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           ในปฏิสนธิขณะ      ขันธ  ๓  และกฏัตตารูป     อาศัยขันธ  ๑  ที่เปน  
อัพยากตวิบากเกิดข้ึน,     ขันธ ๑ และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ  ๓ เกิดข้ึน, 
ขันธ  ๒  และกฏัตตารูป      อาศัยขันธ  ๒ เกิดข้ึน     หทยวัตถุอาศัยขันธ 
ทั้งหลายเกิดข้ึน,    ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.  
           มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน,       มหาภูตรูป  ๑  อาศัย 
มหาภูตรูป  ๓  เกิดข้ึน,   มหาภูตรูป ๒  อาศัยมหาภูตรูป  ๒  เกิดข้ึน,   จิตต- 
สมุฏฐานรูป  กฏัตตารูปทีเ่ปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน, 
           มหาภูตรูป  ๓ อาศัยพาหิรมหาภูตรูป  ๑ เกดิข้ึน,        มหาภูตรูป   ๑ 
อาศัยมหาภูตรูป  ๓  เกิดข้ึน,      มหาภูตรูป  ๒  อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดข้ึน, 
อุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑   ซึ่งมีอาหารเปนสมุฏฐานเกิดข้ึน, 
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป  ๓  เกิดข้ึน,   มหาภูตรูป  ๒  อาศัยมหาภูตรูป 
๒  เกิดข้ึน,    อุปาทารูปอาศัยมหาภุตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑      ซึ่งมีอุตุเปนสมุฏฐานเกิดข้ึน, 
มหาภูตรูป  ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดข้ึน,   มหาภูตรูป  ๒  อาศัยมหาภูตรูป 
๒ เกิดข้ึน,    อุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           สําหรับพวกอสัญญสัตว    มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน  
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป  ๓  เกิดข้ึน    มหาภูตรูป  ๒  อาศัยมหาภูตรูป 
๒ เกิดข้ึน,   กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๘.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมและอพัยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะสหชาตปจจัย  
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย     และมหาภูตรูป  
ทั้งหลายเกิดข้ึน.  
           ๙.  อพัยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรม  และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยอกุศลทั้งหลาย  และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เกิดข้ึน. 
[๖๑]   ๑.   กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอัญญมัญญ- 
ปจจัย                                                                                     
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,    ขันธ ๑ อาศัยขันธ 
๓  เกิดข้ึน,     ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน. 
           ๒.   อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอัญญมัญญ- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน,    ขันธ ๑ อาศัยขันธ 
๓ เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกดิข้ึน. 
           ๓.   อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะอัญญ- 
มัญญปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา 
เกิดข้ึน,   ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน,    ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน. 
           ในปฏิสนธิขณะ      ขันธ  ๓  และหทยวัตถุ     อาศัยขันธ  ๑ ที่เปน 
อัพยากตวิบากเกิดข้ึน,     ขันธ  ๑ และหทยวัตถุ     อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,  
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ขันธ  ๒  และหทยวัตถุ      อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน,       หทยวัตถุอาศัยขันธ  
ทั้งหลายเกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.   
           มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน,       มหาภูตรูป ๑ อาศัย 
มหาภูตรูป  ๓  เกิดข้ึน,    มหาภูตรูป  ๒  อาศัยมหาภูตรูป  ๒  เกิดข้ึน,    พา- 
หิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป...                            
           สําหรับพวกอสัญญสัตว   มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑  เกิดข้ึน, 
มหาภูตรูป  ๑  อาศัยมหาภูตรูป  ๓  เกดิข้ึน,   มหาภูตรูป  ๒  อาศัยมหาภูตรูป 
๒ เกิดข้ึน. 
[๖๒]   ๑. กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนิสสยปจจัย 
           คือ อาศัยขันธ   ที่เปนกุศลเกิดข้ึน...ฯ ล ฯ... 
           นิสสยปจจัย  (แสดงได ๙ วาระ)  เหมือนกับ  สหชาตปจจัย. 
[๖๓]   ๑.  กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอุปนิสสยปจจัย 
           คือ  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน  ฯ ล ฯ. 
           อุปนิสสยปจจัย (แสดงได ๓ วาระ) เหมือนกับ  อารัมมณปจจัย. 
[๖๔]   ๑.  กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,   ขันธ ๑ อาศัยขันธ 
๓ เกิดข้ึน,     ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน,  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน   เพราะปุเรชาตปจจัย.  
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           ๒.  อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะปุเรชาตปจจัย             
           คือ  ขันธ  ๓ อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน,  ขันธ  ๑  อาศัยขันธ    
๓ เกิดข้ึน,   ขันธ  ๒ อาศัยขันธ  ๒  เกดิข้ึน,   ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน  เพราะปุเรชาตปจจัย. 
           ๓.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะปุเรชาต- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอัพยากตวิบาก  และอัพยากตกิริยา 
เกิดข้ึน,    ขันธ  ๑  อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,   ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน, 
ขันธทั้งหลายอาศัย  หทยวัตถุเกิดข้ึน   เพราะปุเรชาตปจจัย. 
[๖๕]  ๑.  กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,   ขันธ  ๑  อาศัยขันธ 
๓  เกิดข้ึน,   ขันธ   ๒  อาศัยขันธ  ๒   เกิดข้ึน. 
           ๒.  อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,   ขันธ  ๑  อาศัยขันธ 
ขันธ  ๓  เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒  อาศัยขันธ ๒  เกิดข้ึน. 
           ๓.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะอาเสวน- 
ปจจัย 
           คือ   ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑  ทีเ่ปนอัพยากตกิริยาเกิดข้ึน,      ขันธ  ๑ 
อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน. 
[๖๖] ๑.  กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น          เพราะกัมมปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล...ฯ ล ฯ... ม ี ๓  วาระ๑   
           อาศัยอกุศลธรรม  ฯ ล ฯ   ม ี๓ วาระ.  
           ๗. อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะกัมม- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก  และอัพยากตกิริยา 
เกิดข้ึน,   ฯ ล ฯ  ในปฏิสนธิขณะ  มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิด- 
ข้ึน,  ฯ ล ฯ  จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน.                                                                  
           สําหรับพวกอสัญญสัตว   มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน,  
ฯ ล ฯ  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๘.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมและอพัยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะกัมมปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย     และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๙.  อพัยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรม  และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะกัมมปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยอกศุลขันธทั้งหลาย  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
๑.  คือ     กุศลธรรมอาศัยกุศลธรรม  ๑,     อัพยากตธรรมอาศัยกุศล  ๑,      กุศลธรรมและ 
อัพยากตธรรมอาศัยกุศลธรรม  ๑,  รวมเปน  ๓  วาระท่ีอาศัยกุศลธรรม  แมท่ีอาศัยอกศุลธรรมก็มี 
นัยเชนเดยีวกบัอาศัยกุศลธรรม.  
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[๖๗] ๑.  อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้  เพราะ          
วิปากปจจัย  
           คือ  ขันธ  ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอัพยากตวิบาก 
เกิดข้ึน,        ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๓   เกิดข้ึน,   ขันธ    ๒ 
และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ   ๒  เกิดข้ึน. 
           ในปฏิสนธิขณะ     ขันธ  ๓  และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ  ๑  ที่เปน 
อัพยากตวิบากเกิดข้ึน,     ขันธ  ๑  และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,  
ขันธ  ๒  และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน,    หทยวัตถุ     อาศัยขันธ 
ทั้งหลายเกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
           มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน,      มหาภูตรูป  ๑  อาศัย  
มหาภูตรูป   ๓   เกิดข้ึน,    มหาภูตรูป  ๒  อาศัยมหาภูตรูป   ๒  เกิดข้ึน,    จิตต- 
สมุฏฐานรูป      กฏัตตารปู    ที่เปนอุปาทารูป       อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย  
เกิดข้ึน. 
[๖๘]  ๑.  กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอาหารปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,   ฯ ล ฯ  ม ี๓ วาระ 
           อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอาหารปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน,  ฯ ล ฯ   มี ๓ วาระ 
           ๗.  อพัยากตธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น     เพราะอาหาร - 
ปจจัย 
๑.   คือ  กุศลธรรมอาศัยกุศลธรรม ๑,      อัพยากตธรรมอาศัยกุศลธรรม ๑.      กุศลธรรมและ 
พยากตธรรมอาศัยกุศลธรรม  ๑,       แมท่ีอาศัยอกุศลธรรมก็มีนัยเดียวกนักับท่ีอาศัยกศุลธรรม 
พึงทราบการแสดงวาระโดยยอ ในท่ีอ่ืนโดยแนวน้ี.                                                              
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           คือ   อัพยากตธรรม     อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก     และ   
อัพยากตกิริยาเกิดข้ึน,   ในปฏิสนธิขณะ  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
เกิดข้ึน,   จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน      มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑      ซึ่งมีอาหารเปน 
สมุฏฐานเกิดข้ึน  อุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน.  
           ๘.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมและอพัยากตธรรมเกิดขึ้น 
ฯ ล ฯ. 
           ๙.  อพัยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมและอพัยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะอาหารปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
[๖๙ ] ๑. กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น  เพราะอินทริยปจจัย 
           คือ อาศัยกุศลขันธ ๑ เกิดข้ึน  ฯ ล ฯ  มี ๓ วาระ  (รวมทั้งขอ ๑). 
           อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  ฯ ล ฯ  มี  ๓  วาระ 
           อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  ฯ ล ฯ 
           สําหรับพวกอสัญญสัตว   มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน 
ฯ ล ฯ. 
           อินทริยปจจัย  (แสดงได ๙ วาระ)  เหมือนกับ กัมมปจจัย. 
[๗๐]  กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะฌานปจจัย  ฯ ล ฯ 
เพราะมัคคปจจัย.  
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           ฌานปจจัยก็ดี      มัคคปจจัยก็ดี     แสดงได  ๙  วาระ     เหมือนกับ 
เหตุปจจัย.  
 [๗๑]   กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น  เพราะสัมปยุตตปจจัย 
           คือ อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน   ฯ ล ฯ.  
           สัมปยุตตปจจัย  แสดงได  ๓  วาระ   เหมือนกับ  อารมัมณปจจัย. 
 [๗๒]   กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น  เพราะวิปปยุตต-   
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ   ที่เปนกุศลเกิดข้ึน    ขันธ  ๑  อาศัยขันธ 
๓ เกิดข้ึน   ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกดิข้ึน,    ขันธทิ้งหลายอาศัยหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           ๒. อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
           ๓.  กศุลธรรมและอัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึน้  เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย 
           คือขันธ  ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน, 
ขันธ  ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศยัขันธ  ๓  เกดิข้ึน,    ขันธ ๒ และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน.                                            
           ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย.  
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           จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย.  
           ๔. อกศุลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน,       ขันธ ๑ อาศัย 
ขันธ ๓ เกิดข้ึน   ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒ เกิดข้ึน.   
           ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           ๕.  อพัยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึน้  เพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย     
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยอกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน,      จิตต- 
สมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน,  เพราะวิปปยุตตปจจัย.              
           ๖.  อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกดขึ้น 
เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอกุศลเกิด 
ข้ึน,  ขันธ  ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,   ขันธ  ๒  และ 
จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๒  เกดิข้ึน. 
           ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย,    จิตต- 
สมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           ๗.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากต- 
วิบาก    และอัพยากตกิริยาเกิดข้ึน  ขันธ  ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัย   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 181 

ขันธ  ๓  เกิดข้ึน,    ขันธ  ๒  และจิตตสมุฏฐาน     อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน  
ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย,   จิตตสมุฏฐาน- 
รูป   อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย.                          
           ในปฏิสนธิขณะ     ขันธ  ๓  และกฏัตตารูป     อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
อัพยากตวิบากเกิดข้ึน,     ขันธ ๑  และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน, 
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป       อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน,       ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุเกิดข้ึน     เพราะวิปปยุตตปจจัย,      กฏัตตารูปอาศัยขันธทั้งหลาย 
เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย  หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน,   ขันธ  
ทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย,   หทยวัตถุอาศัยขันธ 
ทั้งหลายเกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           มหาภูตรูป  ๓   อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน,  มหาภูตรูป  ๑  อาศัยมหาภูต- 
รูป  ๓  เกิดข้ึน,    มหาภูตรูป    อาศัยมหาภูตรูป  ๒    เกิดข้ึน    จิตตสมุฏฐาน- 
รูปที่เปนอุปาทารูป      อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน,        จิตตสมุฏฐานรูป 
กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป    อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน,       จิตตสมุฏฐานรูป 
ปจจัย.                                                                               
           ๘.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย     และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน,   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน      เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย. 
           ๙.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะวิปปยุตตปจจัย  
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย    และมหาภูตรูป  
ทั้งหลายเกิดข้ึน,       จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน      เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย.    
[๗๓]  กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอัตถิปปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนกุศลขันธเกิดข้ึน   ฯ ล ฯ. 
           อัตถปิจจัย  แสดงได ๙ วาระ  เหมือนกับ  สหชาตปจจัย. 
[๗๔]   กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น  เพราะนัตถิปจจัย  ฯ ล  ฯ 
เพราะวิคตปจจัย 
           นัตถปิจจัย  ก็ดี  วิคตปจจัย  กด็ี  แสดงได  ๓  วาระ  เหมือนกับ 
อารัมมณปจจัย. 
[๗๕]  กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอวิคตปจัย 
           คือ  ขันธ   ๓   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลขันธเกิดข้ึน  ฯ ล ฯ. 
           อวิคตปจจัย   แสดงได  ๙  วาระ  เหมือนกบั   สหชาตปจจัย. 
           ปจจัยท้ัง  ๒๓  เหลาน้ี    ผูสาธยายพึงจําแนกใหพิสดาร. 
 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมนัย 
[๗๖]  ในเหตุปจจัย   มี ๙  วาระ    ในอารัมมณปจจัย    มี ๓ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ.     ในอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ    ในสมนันตร- 
ปจจัย   มี   วาระ     ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  
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มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ  
ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย 
มี ๙ วาระ      ในวิปากปจจัย  มี  ๑ วาระ     ในอาหารปจจัย   ม ี ๙   วาระ 
ในอินทริยปจจัย   มี ๙  วาระ    ในฌานปจจัย  มี  ๙  วาระ     ในมัคคปจจัย  
มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย  มี   ๙ วาระ 
ในอัตถิปจจัย    ม ี ๙   วาระ    ในนัตถปิจจัย   มี ๓ วาระ  ในวิคตปจจัย   มี 
๓ วาระ    ในอวิคตปจจัย    ม ี   ๙   วาระ. 
[๗๗]  เพราะเหตุปจจยั  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ... ในอธิปติ- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ     ในสมนันตรปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี ๙  วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี  ๓  วาระ  ในปุเรชาต-  
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในกัมมปจจัย   ม ี๙ 
วาระ    ในวิปากปจจัย   มี  ๑  วาระ    ในอาหารปจจัย   มี  ๙  วาระ    ใน 
อินทริยปจจัย  ม ี ๙ วาระ     ในฌานปจจัย   มี  ๙  วาระ      ในมคัคปจจัย  
มี ๙ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย   มี  ๓  วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย    มี ๙ 
วาระ  ในอัตถิปจจัย   ม ี ๙   วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิคตปจจัย  
มี ๓ วาระ     ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
[๗๘]  เพราะเหตุปจจัย  อารัมมณปจจัย  ในอธิปติปจจัย  มี  ๓  วาระ 
... ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ    ในสมนันตรปจจัย  ม ี ๓ วาระ    ใน 
สหชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 184 

มี ๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย  
มี ๙ วาระ     ในอาหารปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอินทริยปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในฌานปจจัย   มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ    ในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
[๗๙]     เพราะเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  อธิปติปจจัย  อนันตร- 
ปจจัย  สมนันตรปจจัย  สหชาตปจจัย  อัญญมัญญปจจัย  นิสสย- 
ปจจัย  อุปนสิสยปจจัย  ปุเรชาตปจจัย  อาเสวนปจจัย  ในกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ   ในสัมปยตุตปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในอัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ     ในวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
[๘๐]   เพราะเหตุปจจัย  อารัมมณปจจัย    ฯ ล ฯ      อาเสวนปจจัย 
กัมมปจจัย  อาหารปจจัย  อินทริยปจจัย  ฌานปจจัย  มัคคปจจัย 
สัมปยุตตปจจัย  วิปปยุตตปจจัย  อัตถิปจจัย  นัตถิปจจัย  วิคตปจจัย 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
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[๘๑]  เพราะเหตุปจจัย  อารัมมณปจจยั  ฯ ล ฯ  ปุเรชาตปจจัย  
กัมมปจจัย  วิปากปจจัย  ในอาหารปจจัย  มี  ๑  วาระ...ในอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในฌานปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในมัคคปจจัย     มี  ๑  วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย    มี ๑  วาระในอัตถิปจจัย  
มี ๑ วาระ       ในนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ      ในวิคตปจจัย  มี  ๑  วาระ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
[๘๒]  เพราะเหตุปจจัย  อารัมมณปจจัย  ฯ ล ฯ   ปุเรชาตปจจัย 
กัมมปจจัย  วิปากปจจัย  อาหารปจจัย  อินทริยปจจัย  ฌานปจจัย 
มัคคปจจัย  สัมปยุตตปจจัย  วิปปยุตตปจจัย  อัตถิปจจัย  นัตถิปจจัย 
วิคตปจจัย  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๑  วาระ.                             
                การนับจํานวนปจจัยที่มีเหตุปจจัยเปนมูล  จบ 
 
           ปจจัยทั้งปวงมี  อารัมมณปจจัยเปนมูล   มี  ๓   วาระเทานั้น. 
[๘๓]  เพราะอารัมมณปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ...ในอธิปติ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ฯ ล ฯ   ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           เพราะอธิปติปจจัย     ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ...ในอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ   ฯ ล ฯ  ในอวิคตปจจัย    ม ี๙ วาระ. 
           เพราะอนันตรปจจัย  เพราะสมนันตรปจจัย  ในเหตุปจจัย  ม ี ๓ 
วาระ  ฯ ล ฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
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           เพราะสหชาตปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯ ล ฯ.  
           เพราะอัญญมัญญปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯ ล ฯ. 
           เพราะนิสสยปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯ ล ฯ. 
           เพราะอุปนิสสยปจจัย   ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯ ล ฯ. 
           เพราะปุเรชาตปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯ ล ฯ. 
[๘๔]  เพราะอาสเสวนปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ...ในอารัมมณ-  
ปจจัย   มี ๓ วาระ      ในอธิปติปจจัย    มี   ๓   วาระ        ในอนนัตรปจจับ  
มี ๓ วาระ      ในสมนันตรปจจัย  มี  ๓   วาระ     ในสหชาตปจจัย    ม ี  ๓ 
วาระ      ในอัญญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนิสสยปจจัย   มี  ๓  วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย  มี  ๓  วาระ       ในปุเรชาตปจจัย   ม ี ๓  วาระ      ใน 
กัมมปจจัย   มี  ๓  วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอินทริยปจจัย  
 มี ๓ วาระ      ในฌานปจจัย  มี  ๓  วาระ      ในมัคคปจจัย   มี  ๓  วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย   มี  ๓  วาระ     ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ     ใน 
อัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ        ในนัตถิปจจัย   มี  ๓  วาระ      ในวิคตปจจัย  
มี ๓ วาระ     ในอวิคตปจจัย   ม ี ๓ วาระ. 
           ใน    อาเสวนมูลกนัย    ไมมีวิปากปจจัย. 
           เพราะกัมมปจจัย     ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ. 
[๘๕]  เพราะวิปากปจจัย  ในเหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ...ในอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ      ในอธิปติปจจัย  มี  ๑ วาระ      ในอนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ      ในสมนันตรปจจัย   ม ี ๑ วาระ      ในสหชาตปจจัย   ม ี๑  
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วาระ      ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๑  วาระ      ในปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ       ใน 
กัมมปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ       ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ      ในมัคคปจจัย  มี  ๑ วาระ  
ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ       ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๑ วาระ      ใน 
อัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ       ในนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ        นวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในอวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
           เพราะวิปากปจจัย     เปนมูล    ไมมีอาเสวนปจจัย. 
           เพราะอาหารปจจัย      ในเหตุปจจัย     มี  ๙   วาระ 
           เพราะอินทริยปจจัย            "                ม ี ๙   วาระ 
           เพราะฌานปจจัย                 "               ม ี ๙   วาระ 
           เพราะมัคคปจจัย                  "               มี  ๙   วาระ 
           เพราะสัมปยุตตปจจัย           "               ม ี ๓   วาระ 
           เพราะวิปปยุตตปจจัย           "               ม ี ๙    วาระ 
           เพราะอัตถิปจจัย                   "               ม ี ๙   วาระ  
           เพราะนัตถิปจจัย                   "               ม ี  ๓   วาระ 
           เพราะวิคตปจจัย                    "               มี   ๓   วาระ    
[๘๖]   เพราะอวิคตปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ...ในอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯ ล ฯ    ในนัตถิปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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           พึงกระทําปจจัยหน่ึง ๆ ใหเปนมูล      แลวนับจํานวนปจจัยโดยนัย 
แหงการสาธยาย   ฉะน้ีแล.   
                                        อนุโลมนัย    จบ 
 
                        วรรณนาเนื้อความแหงปฏิจจวาระ 
                               อรรถกถาปจจยานุโลมนัย 
           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือจะทรงละทิ้งปญหาที่วิสัชนาไมได 
อยางนี้วา         " อกุศลธรรม   อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น     เพราะเหตุปจจัย 
(ไมได) "    เพราะกุศลธรรมกับอกุศลธรรมเปนตน      เกิดพรอมกันไมได 
แลวแกเฉพาะปญหาที่วิสัชนาไดในปญหาทั้งหลาย     ที่พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอาศัยกุศลติกะในปณณัตติวาระ     เมื่อทรงแสดงเพียงนัยไดทรงแสดง 
ไวหาประมาณมิได   เริ่มแตปญหา  ๙   ขอ   ดวยอํานาจเหตุปจจัยเปนตน 
จึงทรงเริ่มนิทเทสวาระแหงปฏิจจวาระโดยนัยมีอาทิวา   "  กุศลธรรม   อาศัย 
กุศลธรรมเกดิขึ้น   เพราะเหตุปจจัย. "  
           ในขอน้ัน   พึงมีคําถามวา  ปญหา   ๙   ขอ  ผิวา  เหตุปจฺจยา    เปน 
อาทินี้ยอมวิสัชนาไมไดทั้งหมอ   แลวพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวทําไม 
พระองคควรแสดงเฉพาะปญหาที่วิสัชนาไดเทาน้ันมิใชหรือ ?    ตอบวา   ใช 
ควรแสดงอยางนั้น    แตเมื่อแสดงอยางนั้น  ก็จําเปนตองแสดงไมใหรวบรดั 
ในติกะ  ทกุะ  ติกทุกะ  ติกติกะ  และทุกทุกะหน่ึง ๆ   ในปฏฐานท้ังหมด 
มีติกทุกปฏฐาน    เปนตน.    เพราะเหตุไร  ?   เพราะปญหาที่มีอยูในกุศล-  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 189 

ติกะไมมีเวทนาติกะเปนตนเลย   อน่ึง  ตอนวิสัชนาวิตักกติกะและปติกะ    
ในติกปฏฐาน   อันวาดวยธัมมานุโลมปจจนียะ  ปญหาเหลานี้ยอมไดรับ 
วิสัชนาทั้งหมดดวย    ฉะน้ัน  โดยการกําหนดอยางละเอียด   ปญหาที่มีอยูใน 
ติกะหน่ึง ๆ   ทั้งหมดพระองคทรงแสดงไวแลวในกุศลติกะ.   จริงอยู   เมื่อ 
พระองคทรงแสดงปญหาไวอยางนี้    ปญหาที่วิสัชนาได   อันพระองคทรง 
ละทิ้งปญหาท่ีแกไมไดในกุศลติกะน้ันแลวทรงกลาวไว.   กุลบุตรก็จะเขาใจ 
ไดงายข้ึน  เพราะฉะนั้น      เพ่ือจะใหกุลบุตรเขาใจไดงายข้ึน   พระองคจึง 
ทรงแสดงปญหาแมทั้งหมด  (รวม ๔๙ ขอ)  ไวในกุศลติกะ.     บัณฑิตพึง 
ทราบวา   กป็ญหาใดไมไดวิสัชนาในกุศลติกะน้ี    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ละทิ้งปญหาน้ันแลววิสัชนาเฉพาะปญหาที่แกไดเทาน้ัน. 
           พึงทราบเน้ือความในคําเหลาน้ันตอไป   คําวา  กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ 
ความวา อาศัย  คือ พ่ึงพิง  ซึ่งธรรมอันหน่ึงอันตางโดยขันธ     มีเวทนา- 
ขันธเปนตน   ในบรรดากศุลธรรมท่ีเปนไปในภูมิ  ๔  คือถึงโดยความเปน 
ไปเชนเดียวกัน   อธิบายวา  เขาถึงความเกิดข้ึนรวมกันธรรมน้ัน. 
          สองบทวา กุสโล  ธมฺโม  คือ ธรรมอันหน่ึงซึ่งตางโดยสัญญาขันธ 
เปนตน   ในบรรดาธรรมอันเปนไปในภูมิ   เชนเดยีวกัน. 
          บทวา  อุปฺปชฺชตฺ     ความวา   ถงึเบ้ืองบนต้ังแตอุปาทขณะจนถึง 
นิโรธขณะ  คือยอมบังเกิด.   อธิบายวา   ยอมไดซึง่ความติดตอกัน    คือ 
เขาถึงขณะท้ังสามมีอุปาทขณะเปนตน.     บทวา  เหตุปจฺจยา  คือ  เพราะ 
กุศลเหตุที่ใหสําเร็จความเปนเหตุปจจัย.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิสัชนาวา 
อุปฺปชฺชติ  ยอมเกิดขึ้น  ในปุจฉาวา  พึงเกิดข้ึนดังพรรณนามาแลว บัดนี้   
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เพ่ือจะแสดงซึ่ง   ธรรมเปนที่อิงอาศัย (ปจจัย)  และธรรมท่ีเขาไปอาศัย  
เกิดขึ้น    (ปจจยุบบัน)    ดวยอํานาจแหงขันธจึงตรัสคํามีอาทิวา    กุสล 
เอก  ขนฺธ   ดังน้ี.  
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา เอก  คือ ขันธใดขันธหน่ึงในบรรดา 
ขันธสี่   มีเวทนาขันธเปนตน.    สองบทวา  ตโย  ขนฺธา   คือ  สามขันธ 
ที่เหลือเวนขันธที่ทานจัดเปนปจจัย.   คําวา  ตโย  ขนฺเธ   คือ  ซึ่งขันธสาม 
ที่เหลือในบรรดาขันธ    มีเวทนาเปนตน      เวนขันธอันหน่ึงที่ทานจัดวา 
กําลังเกิด  (เพราะเหตุปจจัย).     คําวา  เทฺว  ขนฺเธ   ความวา  อาศัยขันธ 
สอง     ขันธใดขันธหน่ึงในทุกะ  ๖    มีเวทนาทุกะและสัญญาทุกะเปนตน. 
สองบทวา เทฺว  ขนธฺา   ความวา  ขันธทั้งหลายสองท่ีเหลือเวนขันธที่ทาน 
จัดวาเปนปจจัยเสีย     ยอมเกิดข้ึนเพราะกุศลเหตุที่ใหสําเร็จความเปนเหตุ 
ปจจัย.       ก็เพราะขันธหนึ่งจะเปนปจจัยเฉพาะแกขันธหน่ึงหรือขันธสอง 
ไมได     หรอืขันธสองวาเปนปจจัยเฉพาะแกขันธหน่ึงก็ไมไดเชนเดียวกัน 
ฉะน้ัน   พระองคจึงไมตรัสวา  เอก   ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เอโก ขนฺโธ  เอก  ขนฺธ 
ปฏิจฺจ    เทฺว   ขนฺธา   เทฺว   ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   เอโก  ขนฺโธ   เปนตน.   แมใน 
คํามีอาทิวา  อัพยากตธรรมอาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึน    บัณฑิตพึงทราบเน้ือ 
ความตามนัยที่กลาวแลวน้ัน  แหละ. 
           คําน้ีวา จิตฺตสมุฏาน   รูป  นี ้  ทานกลาวไวเพ่ือแสดงซ่ึงรูป    ที่ได 
สหชาตปจจัยและเหตุปจจัยกับกุศล     เพราะอรรถแหงคําวา  ปฏิจฺจ     ม ี
ความหมายวา  สหชาตะ  (เพราะคําวาอิงอาศัยมีอรรถวาเกิดรวม)   แมใน 
ที่ตอจากนี้ในฐานะเชนนี้พึงทราบนัยนี้เหมือนกัน.      ในคําน้ีวา   วิปากา-  
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พยากต  กิริยาพฺยากต    จะเอาอเหตุกจิตเขามารวมดวยไมได  เพราะไมมี  
เหตุปจจัย      และไมหมายถึงอรูปวิบากดวย     เพราะไมเกิดพรอมกับรูป    
          บทวา  ปฏิสนฺธิกฺขเณ   ทานกลาวไวเพ่ือแสดงวา   อัพยากตธรรม 
คือกัมมชรูป  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดข้ึน,    บทวา  วิปากาพฺยากต   ทาน 
กลาวดวยอํานาจ   อัพยากตธรรม  ทีม่ีอยูในขณะน้ัน.  คําวา ขนฺเธ   ปฏิจฺจ 
วตฺถุ  นี้  ทานกลาวไวเพ่ือแสดงวา  แมเมื่อวัตถุรูป  (หทัยวัตถุ)  อันทาน 
ถือเอาแลวดวยศัพทวา กฏัตตารูป   กย็ังตองอาศัยขันธทั้งหลายเกิด   คําวา 
วตฺถุ  ปฏิจฺจ   ขนฺธา  ทานกลาวไวเพ่ือแสดงวา  ขันธทั้งหลายอาศัยวัตถุเกิด  
คําวา   เอก   มหาภูต   เปนตน    ก็ในกลาวไวเพ่ือแสดงวา   อัพยากตธรรม 
คือรูปอาศัยอัพยากตธรรมฝายรูปเกิด     ก็ในคําเหลาน้ี    บัณฑิตพึงทราบ 
อรรถโยชนา     (การอธิบายความ)    ตามนัยที่กลาวไวแลวในคําวา  เอก 
ขนฺธ   เปนตน. 
           ในอัพยากตธรรมฝายรูป    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึง   มหาภูตรูป 
อาศัยมหาภูตรูปเกิด   อยางนี้แลว   บัดนี้  เพ่ือจะแสดงถึงอุปาทารูป   อาศัย  
มหาภูตรูปเกิด  จึงตรัสคําวา   มหาภูเต   ปฏิจฺจ    จตฺิตสมุฏาน     เปนตน 
มีคําถามวา    เมื่อเปนอยางนั้นก็ควรจะเรียกเสียอยางนี้วา   อุปาทารูป   แต 
เรียกสองอยางใหตางกันทําไม  ?    แกวา  เพ่ือแสดงถึงรูปอาศัยมหาภูตรูป 
เกิด  คําวา  มหาภูต  อุปาทารูป   นี้บณัฑิตพึงทราบวา   พระองคตรัสไวเพ่ือ   
แสดงวา   รปูใดที่แสดงไวในหนหลังวา  เกิดจากจิตและเกิดจากกรรม   รปู 
นั้นไมไดอาศัยขันธทั้งหลายเกิดอยางเดียว  หากแตอาศัยมหาภูตรูปเกิดดวย. 
บรรดารูปทั้งสองน้ัน    รปูที่จิตเปนสมุฏฐานยอมเกิดในปวัตติกาลเทานั้น 
รูปเกิดจากกรรมยอมเกิดแมขณะปฏิสนธิกาลดวย.   บทวา  อุปาหารูป  เปน  
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วิเสสนะของสองบทน้ันน่ันแล.  ในคําน้ีวา  กุสเล  ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ    
ปฏิจฺจ  (อาศัยกุศลขันธและมหาภูตรูป)  หมายเอามหาภูตรูปที่มีจิตเปน 
สมุฏฐานเทานั้น.    สวนในคําน้ีวา  จิตฺตสมุฏาน  รูป  หมายเอาท้ังมหา- 
ภูตรูป  และอุปาทารูป  จริงอยู  แมมหาภูตรูป  ก็อาศัยขันธทั้งหลาย  และ 
มหาภูตรูปดวยกันเกิด    โดยนัยเปนตนวา  เอก  มหาภูต   ปฏิจจฺ    ตโย 
มหาภูตา    ถงึอุปาทารูป   ก็อาศัยขันธและมหาภูตรูปเกิด   โดยนัยที่ทาน 
กลาวไววา  มหาภูเต   ปฏิจฺจ    อุปาทารูป.     แมในการวิสัชนาปญหาวา 
อกุสลฺจ   อพฺยากตฺจ   ก็นัยนี้เหมือนกัน.    ปุจฉา  ๙  ขอในเหตุปจจัย 
เปนอันไดรับวิสัชนาแลวดวยประการฉะน้ี.   จริงอยู   ปญหาเหลาน้ีเทาน้ัน 
ที่ใชไดในเหตุปจจัยนี้    ปญหาที่เหลือ  ๔๐   ขอ    เปนโมฆปญหา   เพราะ 
เหตุนั้นจึงไมไดรับวิสัชนา.     บัณฑิตพึงทราบอรรถแหงปุจฉาและวิสัชนา 
แมในอารัมมณปจจัยเปนตน     ตามนัยนี้.     สวนคําท่ีควรจะวิจารณไวใน 
ปจจัยนั้น  ๆ  ขาพเจาจักวิจารณตอไป. 
           พึงทราบวินิจฉัยใน  อารมัมณปจจัย   กอน   บรรดาปุจฉา ๙  ขอ 
ทานวิสัชนาไว   ๓   ขอเทาน้ัน   โดยทั้งปุจฉาที่เกี่ยวกับรูปเสีย   เพราะรูปไม 
เกิดดวยอํานาจอารัมมณปจจัย.    เพราะเหตุนั้นแหละ  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา ขันธทั้งหลายอาศัยวัตถุ     ไมตรัสวา    วัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย 
เพราะวาวัตถุรูปน้ันไมเกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย. 
          ใน  อธิปติปจจัย   คําวา      วิปากาพฺยากต  นี้    พระองคตรัสหมาย  
เอาเฉพาะ โลกุตตรวิบาก  เทาน้ัน  เพราะฉะน้ัน  ในปจจัยนี้   ทานจึงไมได 
มุงเอาวา  " ในปฏิสนธิขณะ." คําท่ีเหลือเชนเดียวกับเหตุปจจัย.  
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           แมใน  อนันตรปจจัย  และ  สมนันตรปจจัย  รูปก็มีไมได    ฉะน้ัน 
จึงมีปุจฉา ๓ ขอเหมือนในอารัมมณปจจัย. 
           ใน  สหชาตปจจัย   คําวา  ปฏิสนฺธิกฺขเณ   พระองคตรัสดวยอํานาจ 
ปฏิสนธิในปญจโวการภพ  สวนในปจจยวิภังคในหนหลัง   (ขางตน) มา  
แลววา โอกฺกนฺติกฺขเณ.   แมคํานั้นกับคําน้ี    วาโดยเนื้อความแลวเปนอัน 
เดียวกัน   จรงิอยูสองคําน้ีตางกันเพียงพยัญชนะเทาน้ัน.   อีกอยางหนึ่ง  คําวา 
โอกฺกนฺติ  นี้เปนชื่อแหงปญจโวการปฏิสนธิ  โดยพระบาลีวา    เพราะประชุม  
พรอมแหงองคสาม    สัตวยอมกาวลงสูครรภ.    คําวา   ปฏิสนธิ   ใชทั่วไป 
แกภพทั้งปวง.   แตในที่นี้    ประสงคเอาเฉพาะปญจโวการปฏิสนธิเทาน้ัน 
เพราะพระบาลีวา  กฏตฺตา   จ    รูป   ดังน้ี  เปนตน.   จริงอยู   คําวา ปฏิสนธิ 
นั้น    ยอมประมวลมาซ่ึงความเปนปจจัย    และปจจยุบบันแหงรูป    และ 
อรูปเขาดวยกัน.  เพราะฉะนั้น  การวิสัชนาที่บริบูรณทานจึงถือเอาวายอม 
มีได.    คําวา  พาหิร  เอก   มหาภต    ทานกลาวหมายเอามหาภูตรูปในที่ 
ทั้งหลาย   มพ้ืีนดิน   และแผนหินเปนตน   ซึ่งไมเนื่องดวยอินทรีย.   จริงอยู 
ในปจจยวิภังควาระทานถือเอารวมกัน  ทั้งภายในและภายนอกวา  จตฺตาโร 
มหาภูตา.   เพราะนั้นเปนการแสดงโดยยอ.  แตนี้เปนการแสดงโดยพิสดาร 
เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงจําแนกใหหมดจึงตรัสวา 
พาหิร  เอก  มหาภูต  เปนตน.     คําวา    อสฺสตฺตาน   เอก    มหาภูต  
ปฏิจฺจ    พระองคตรัสดวยอํานาจแหงมหาภูตรูป    ที่มีสันตติ และ สมุฏฐาน 
สอง.    สวนคําน้ีวา  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  กฏตฺตารูป      ทานกลาวดวยอํานาจ 
รูปมีกรรมเปนสมุฏฐาน.    คําน้ีวา  อุปาทารูป   ทานกลาวดวยอํานาจรูปมี 
อุตุเปนสมุฏฐาน.  
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           ใน อญัญมัญญปจจัย    ทานกลาววา  ขนฺเธ   ปฏิจฺจ   วตฺถุ   วตฺถุ    
ปฏิจฺจ  ขนฺธา    (วัตถุอาศัยขันธ  ขันธอาศัยวัตถุ) ดังน้ี     ก็เพ่ือแสดงวา 
(นาม)  ขันธแมทั้งส่ีเปนอัญญมัญญปจจัยแกวัตถุโดยสวนเดียว. 
           ใน  นสิสยปจจัย   อันอรรถแหงคําวา ปฏิจฺจ  ใจความเหมือนกับ 
สหชาตะ  เพราะฉะน้ัน   ความท่ีจักขายตนะเปนตน   เปนนิสสยปจจัย   ซึ่ง 
ทานแสดงไวแลวในปจจัยวิภังควาระในหนหลัง   พระผูมีพระภาคเจาจึงไม 
ทรงถือเอาดวย.   จริงอยู   จักขายตนะเปนตน   เปนปุเรชาตปจจัย    แตใน 
ที่นี้เปนไดเฉพาะสหชาตปจจัย      เพราะเหตุนั้นเอง     ทานจึงกลาวไววา 
นิสสยปจจัย  เชนเดียวกับสหชาตปจจัย. 
           ใน อปุนิสสยปจจัย   ยอมไดวิสัชนา  ๓ วาระเทาน้ัน   เพราะความ 
ที่รูปเปนอปนิสสยปจจัยไมได.    เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาววาเชนเดียว 
กับอารัมมณปจจัย.   ในอุปนิสสยปจจัยนั้น   กุศล  อกุศล และอัพยากตธรรม 
ทั้งหมดยอมไมไดอารัมมณูปนิสสยปจจัย      แมกจ็ริง     แตคําน้ันบัณฑิต 
พึงทราบวา      ทานกลาวดวยอํานาจแหงธรรมที่ได  (อารัมมณูปนิสสยะ) 
เทาน้ัน. 
           พึงทราบวินิจฉัยใน  ปุเรชาตปจจัย   ตอไป.  สองบทวา  วตฺถุ    ปุเร- 
ชาตปจฺจยา   ความวา  ธรรมทั้งหลายเกิดข้ึนเพราะอาศัยวัตถุ   คือดวยวัตถุ 
อันใหสําเร็จความเปนปุเรชาตปจจัย.  ในคําวา  วิปกาพฺยากต  เอก    ขนฺธ   
นี้  มีอธิบายวา  ในอธิการน้ี   วัตถุรูปใดเปนสหชาตปจจัยแกอัพยากตวิบาก 
บัณฑิตไมพึงถือเอาวัตถุรูปนั้น     ในปุเรชาตปจจัยนี้   เพราะจะตองจําแนก 
โดยปุเรชาตปจจัย.    แมธรรมทั้งหลายมีกุศลเปนตน    ที่ไมไดปุเรชาตปจจัย  
ในอรูปภพ       ก็ไมควรถอืเอาในอธิการนี้         เพราะจะตองจําแนกเปน  
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ปุเรชาตปจจัยเหมือนกัน.     สวนอารมณยอมไมไดความเปนปุเรชาตปจจัย   
โดยแนนอน.  เพราะวารูปายตนะเปนตน   ใหสําเร็จความเปนปุเรชาตปจจัย 
แกจักขุวิญญาณเปนตนเทาน้ัน.   อารมณทั้งหลายท่ีเปนอดีต   อนาคตยอม 
มีแกมโนวิญญาณธาตุเทานั้น   เพราะฉะนั้นทานจึงไมถือเอาในที่นี้.   เพราะ   
วานี้เปนการแสดงดวยอํานาจแหงขันธ       ไมใชดวยอํานาจแหงวิญญาณ- 
ธาตุ.     อน่ึง  ดวยเทศนาวา  วิปากาพฺยากต   เอก   ขนฺธ   ทานหมายเอา 
วิญญาณธาตุทั้งหมด  ไมหมายเฉพาะจักขุวิญญาณธาตุเปนตนเทาน้ัน    ดังน้ี  
แล. 
           ธรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง  ยอมไมเปนปจจัยแกกุศล  และอกุศล 
เพียงแตคํ้าจุนอัพยากตธรรมเทาน้ัน  หาใชเปนตัวแตงใหเกิดไม  เพราะ 
เหตุนั้น  แมธรรมอยางหน่ึงท่ีควรจะกลาวอยางน้ีวา  เกิดขึ้นเพราะ 
ปจฉาชาตปจจัยจึงไมมี  เพราะฉะน้ัน  ทานจึงไมไดทําการวิสัชนา 
ไวดวยอํานาจปจฉาชาตปจจัย. 
           พึงทราบวินิจฉัยใน  อาเสวนปจจัย    กริิยาจิตยอมไมไดอาเสวนปจจัย  
ทั้งหมดก็จริง   ถึงอยางนั้นทานก็กลาววา    กริิยาพฺยากต    ดวยอํานาจกิริยา 
จิตท่ีได  (อาเสวนปจจัย)  เพราะฉะนั้น    พึงทราบวา   อันชวนะกิริยาทาน 
ถือเอาแลวในอธิการน้ี. 
           พึงทราบวินิจฉัยใน  กมัมปจจยั   พึงทราบวา  ในกุศลจิต   อกุศลจิต 
มีกัมมปจจัยท่ีเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน         แมอัพยากตกิริยาก็เหมือนกัน. 
สวนในอัพยากตะฝายวิบาก     พึงทราบวา  กัมมปจจัย  ที่เปนไปตางขณะ 
กัน.   อน่ึง  ในขณะปฏิสนธิ   นานักขณิกกมัมปจจัย  พึงทราบวามีแกมหา- 
ภูตรูปดวย.    สวนรูปที่มจิีตเปนสมุฏฐาน    มีเอกขณิกกัมมปจจัยเทานั้น.  
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กัมมชรูปและรูปแหงอสัญญสัตตพรหม        มีเฉพาะนานักขณิกกัมมปจจัย  
เหมือนกัน.    แกกัมมชรปูในที่นี้ไดแกชีวิตินทรีย.    รูปที่เหลือทานเรียกวา 
อุปาทารูป   รูปอาศัย      เพราะไมไดเกิดจากกรรมอยางเดียว.     เมื่อเปน 
เชนนั้นในอธิการน้ี   ทานประสงคเอาเฉพาะกัมมชรูปเทาน้ัน.  
           กุศล   อกุศล   และกิริยายอมไมไดใน  วิปากปจจัย   เพราะฉะน้ัน 
ทานจึงแตงวิสัชนาดวยอํานาจแหงอัพยากตะเทาน้ัน.     บทวา  จิตฺตสมุฏ- 
าน    มุงเฉพาะรูปที่มีวิบากจิตเปนสมุฏฐานเทาน้ัน.     บทวา    กฏตฺตารูป 
คือ อินทรียรปู และวัตถุรปูตามสมควรแกภูมิที่จะมีได.   บทวา  อุปาทารูป   
คือ อุปาทารูปที่เหลือนอกจากนั้น   ซึง่มีอยูในสมัยนั้น. 
           ใน    อาหารปจจัย    พึงทราบการเกิดข้ึนแหงขันธทั้งหลาย     มีกุศล 
เปนตนทั้งหมด  แหงรูปที่มี   เปนสมุฏฐาน   แหงอรูป  และแหงมหาภูตรูป 
ในขณะปฏิสนธิ  ดวยอํานาจแหงอาหารท่ีเปนนาม.  บทวา จิตฺตสมุฏาน 
คือ มีภวังคจิตเปนตน  เปนสมุฏฐาน.   บทวา  อาหารสมุฏาน   คือ มี 
กพฬีการาหารเปนสมุฏฐาน.     บทวา จิตฺตสมุฏาน   คือ  มีกุศลจิตและ 
อกุศลจิตเปนสมุฏฐานเทานั้น   วาโดยลําดับแหงอาหารในปจจยวิภังควาระ 
ทานแสดงกพฬีการาหารไวเปนที่  ๑        แตในทีน่ี้พึงทราบวาทานแสดง 
อาหารท่ีเปนนามกอน ดวยอํานาจปุจฉาวา  กุสล   ธมฺม  เปนตน. 
           แมใน  อินทริยปจจัย  โดยการจัดลําดับอินทรียในปจจยวิภังค   ทาน 
แสดงจักขุนทรียเปนอันดับแรก  สวนในอธิการนี้ทานแสดงความท่ี   อรปู- 
อินทรีย  เปนปจจัยกอน  เกี่ยวกับคําถามถึงธรรมที่เปนกุศลเปนตน  บรรดา 
อรูปอินทรียเหลาน้ัน   ควรถือเอาอรูปอินทรียเทาท่ีจะหาไดในธรรมท้ังหลาย   
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มีกุศลเปนตน.   แมในภตูรูปท้ังหลาย  ที่เกิดแลวแกอสัญญสัตตพรหม    
ทั้งหลายก็ควรถือเอาเฉพาะชีวิตินทรียและ. 
           ใน ฌานปจจัย  และ  มัคคปจจัย    มีวิสัชนาเชนเดียวกับเหตุปจจัย 
เพราะฉะนั้น       ทานจึงกลาวไวในอธิการน้ีวา     เชนเดียวกับเหตุปจจัย. 
วิสัชนาใน  สัมปยุตตปจจัย   มีคติเหมือนอารัมมณปจจัย  ฉะน้ัน  ในท่ีนี ้
ทานจึงกลาววา  เหมือนอารัมมณปจจัย. 
           พึงทราบวินิจฉัยใน  วิปปยุตตปจจัย ตอไป.      สองบทวา  วตฺถุ 
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    ความวา  ธรรมทั้งหลายอาศัยวัตถุเกิดข้ึนเพราะ  วิปป- 
ยุตตปจจัย  คือเพราะวัตถุที่ใหสําเร็จความเปนวิปปยุตตปจจัย.   สองบทวา 
ขนฺเธ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  ความวา  ธรรมท้ังหลายอาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน 
เพราะวิปปยุตตปจจัย  คือเพราะขันธทั้งหลายท่ีใหสําเร็จความเปนวิปปยุตต- 
ปจจัย.     คําวา   ขนฺธา  วตฺถุ   วิปฺปยุตฺตปจฺจยา    อธิบายวา    ขันธทั้งหลาย 
อาศัยวัตถุเกิดข้ึน    เพราะวิปปยุตตปจจัย    คือเพราะวัตถุที่ใหสําเร็จความ 
เปนวิปปยุตตปจจัย.    คําวา   จิตฺตสมุฏาน   รปู  ขนฺเธ    วิปฺปยตฺตปจฺจยา 
ความวา   รูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานอาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน   เพราะ  วิปป- 
ยุตตปจจัย   เพราะขันธทั้งหลายใหสําเร็จความเปนวิปปยุตตปจจัย    แมใน 
วิสัชนาที่เหลือ    บัณฑิตพึงทราบความตามนัยที่ทานกลาวไวในคําวา  วตฺถุ 
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  เปนตน.     ก็ดวยศัพทวา  วัตถุ  ในวิปากาพยากตะน้ี 
บัณฑิตควรรวมเอาจักขุเปนตนมาดวย.      คําวา   เอก  มหาภูต   เปนอาทิ 
ทานกลาวไวเพ่ือแสดงวา     มหาภูตรูปเปนปจจัยแกอัพยากตธรรมฝายรูป. 
บทวา  จิตฺตสมุฏาน     ความวา   ยอมไดรูปที่มีอัพยากตจิตเปนสมุฏฐาน 
และรูปที่มีกศุลและอกุศลจิตเปนสมุฏฐาน.  
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           ใน  อตัถิปจจัย  คําอธิบายท้ังหมดดําเนินตามสหชาตปจจัย  เพราะ  
ฉะน้ัน   ในปจจัยนี้ทานกลาววา  เหมือนกับสหชาตปจจัย.  
           นัตถิปจจัย  และ  วิคตปจจัย    แนวเดียวกับอารัมมณปจจัย.   อวิคต- 
ปจจัย       มคีติเหมือนสหชาตปจจัย  เพราะเหตุนั้นในปจจัยนั้นทานจึงกลาววา 
เหมือนสหชาตปจจัย. 
           คําวา อิเม  เตวีสติ   ปจฺจยา    ทานกลาวไวดวยอํานาจปจจัย    อัน 
ทานยอแสดงไว.     บทวา  วิตฺถาเรตพฺพา   ความวา  ผูศึกษาพึงอธิบายให 
พิสดารดวยอํานาจปุจฉาท่ีวิสัชนาได  นี้เปนการพรรณนาเนื้อความในการ 
วิสัชนากุสลติกะแหง  ปฏิจจวาระ  ใน   ปจจยานุโลม  ที่มีมลูหนึ่ง  เริ่มแต 
เหตุปจจัยเปนตน. 
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงวิสัชนาวาระที่ไดในปจจัยหน่ึงๆ   ในบรรดาเหตุ- 
ปจจัยเปนตน   ดวยอํานาจแหงจํานวนท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เหตุ- 
ยา นว  เปนอาทิ.  พึงทราบวินิจฉัยในคําน้ัน.    สองบทวา   เหตุยา    นว 
ความวา   ในเหตุปจจัยมีวาระแหงปุจฉาและวิสัชนา ๙ วาระ    คืออยางไร ? 
คือ กุศลกับกศุล   อัพยากตะกับกุศล   กุศลและอัพยากตะกับกุศล  อกุศล 
กับอกุศล   อัพยากตะกับอกุศล   อกุศลและอัพยากตะกับอกุศล  อัพยากตะ 
กับอัพยากตะ    อัพยากตะกับกุศลและอัพยากตะ   อัพยากตะกับอกุศลและ 
อัพยากตะ  สองบทวา อารฺมมเณ  ตีณิ   คือ กุศลกับกุศล   อกุศลกับอกุศล 
อัพยากตะกับอัพยากตะ. 
           บทวา  อธิปติยา  นว    เชนเดียวกับที่กลาวแลวในเหตุ.   ทานกลาว 
ไววา  จริงอยู   ในปจจัย  ๒   ทานจําแนกออกไปปจจัยละ  ๙.   ปุจฉาและ 
วิสัชนาในปจจัยทั้งปวง     เชนเดียวกับเหตุปจจัยนั่นเอง.     แตในวิภังคมี  
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แปลกกันออกไป.    เพราะวารูปก็ยังมีไดในการวิสัชนาอัพยากตบท    ใน  
อัญญมัญญปจจัย.     ในปรุชาตปจจัยก็เหมือนกัน.     ใน  อาเสวนปจจัย  
ไมไดวิบากจิตและวิถีจิต.       สองบทวา    วิปาเก  เอก   คือ อัพยากตะกับ 
อัพยากตะน่ันเอง.   เม่ือวาโดยยอ  ในอธิการน้ีมีการกําหนดวาระอยาง  
เทาน้ัน      คือ  ๙-๓-๑   โดยพิสดารดังนี้คือ     หมวดนวกะมี ๑๒   ปจจัย 
หมวดติกะมี ๑๐   หมวดเอกะมี ๑.   ในปจจัย  ๒๓ ทั้งหมดมี ๑๓๙  วาระ 
และปุจฉาอีก ๑๓๙  ขอ.  แมคําวา เอกูนจตฺตาฬีสาธิก   ปุจฺฉาวสิชฺชนสต 
ก็ระบุถึงคําวา   เอกูนจตฺตาฬีสาธิก   วารสต    นั้นเอง       พระอาจารยครั้น 
แสดงการนับในปจจัยที่มีมูลหนึ่ง   มเีหตุปจจัยเปนตนอยางนี้แลว  เพ่ือจะถือ 
เอาเฉพาะจํานวนท่ีไดอยูในเทศนา     ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงยอวิตถาร 
เทศนาในปจจัยที่มีมูลสองอ่ืนจากนี้  แลวแสดงไวในปจจัยที่มีมูลหน่ึง  แลว 
แสดงการกําหนดวาระ        จึงกลาวคําวา   เหตุปจฺจยา   อารมมฺเณ   ตีณ ิ
เพราะเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  เปนตน  ในปจจัยที่มีมูลสอง 
กอน. 
          ในขอนั้น มีวิธีกําหนดดังนี้  ปจจัย ที่มีการนับมาก  (คือมีวาระมาก) 
ประกอบกับปจจัยที่มีการนับไมมาก  ยอมมีจํานวน (วาระ) เทากับจํานวน 
ไมมากน้ัน   เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา เหตุปจฺจยา  อารมมฺเณ   ตีณ ิ
เพราะเหตุปจจัยในอารัมมณปจจัยมี  ๓  วาระ.   อธิบายวา  ในเหตุอารัมมณ- 
ทุกะไดวิสัชนา  ๓  ขอ   ที่กลาวไวในอารมณเทาน้ัน.     สวนปจจัยที่มีวิธีนับ  
เทากัน   ประกอบกับปจจัยที่มีวิธีนับเทากัน        ยอมมีจํานวนเพ่ิมและลด 
ลง  เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา เหตุปจฺจยา  อธิปติยา  นว   เพราะ  
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เหตุปจจัยในอธิปติปจจัยมี  ๙  วาระ.     อธิบายวา     ในเหตุอธิปติทุกะได   
วิสัชนา  ๙  ขอ.  
           สองบทวา  วิปาเก   เอก   ความวา   ในเหตุวิปากทุกะยอมไดวิสัชนา 
๑ ขอ ที่กลาวไวในวิบากเทาน้ัน   บัณฑิตพึงทราบการกําหนดวาระในปจจัย 
ที่มีมูล ๒ เทาน้ีกอนดวยประการฉะนี้.   ในวิสชันาที่มีมูล  ๓  เปนตน    กม็ี 
วิธีกําหนดอยางนี้เหมือนกัน       เพราะเหตุนั้น    จึงกลาววา   เหตุปจฺจยา 
อารมฺมณปจจฺยา  อธิปติยา  ตีณิ   เพราะเหตุปจจัย   อารัมมณปจจัย   ใน 
อธิปติปจจัยมี  ๓ วาระ    อธิบายวา     ใน  เหตุอารมฺมณอธิปติติกะ    ได 
วิสัชนา ๓ ทีก่ลาวไวในอารมณเทาน้ัน       ในวิสัชนาทั้งปวง    บัณฑิตพึง 
ขยายนัยออกไปอยางนี้.     สวนในวิสชันาที่มีมูล  ๑๒  ยอมไมไดวิปากปจจัย 
เพราะฉะนั้น     ทานจึงกลาววา   อาเสวนปจฺจยา   กมฺเม   ตีณ ิ   เพราะ 
อาเสวนปจจัย   ในกัมมปจจัยมี ๓ วาระ   แลวกลาววา  อาหาเร  ตีณิ   ใน 
อาหารปจจัยมี  ๓  วาระ   เปนตน     ไมเทาความไปถึงวิบากเลย     แมใน 
วิสัชนาที่มีมูล  ๑๓  เปนตน     ก็นยันีเ้หมือนกัน   เปนแตวาในท่ีนี้ทานยอ 
ปจจัยเหลาน้ัน     แลวกลาวถึงปจจัยที่มีมูล   ๒๓. 
           ปจจัยมีมูล  ๒๓  นั้น       ปจจัยนั้นแยกเปน  ๒   ประเภท     คือท่ีม ี
อาเสวนะบาง   มีวิบากบาง     ใน  ๒ อยางนั้นที่มีอาเสวนะ   ทานแสดงไว 
กอน  ปจจัยที่มีอาเสวนะน้ันไดวิสัชนา ๓ ขอเทาน้ัน   เพราะเหตุนั้น   ทาน 
จึงกลาววา  อาเสวนปจฺจยา  อวิคเต  ตีณิ  เพราะอาเสวนปจจัย  ในอวิคต- 
ปจจัยมี  ๓  วาระ    สวนปจจัยที่มีวิบาก   (เกิดรวมกับวิบาก)    ยอมไมได 
อาเสวนะ.    เพราะฉะนั้น   เพ่ือจะละอาเสวนะแลวแสดงจํานวนดวยอํานาจ 
วิบาก   ทานจึงแสดงนัยหน่ึงค่ันไววา   เหตุปจฺจยา  ฯเปฯ   วิปากปจฺจยา  
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อาหาเร  เอก     แลวแสดงมูล ๒๓ ภายหลัง.    ก็บรรดาปจจัยที่มีมูล    ๒   
สองพวกน้ี    วิปากปจจัยไมมีในพวกหน่ึง   อาเสวนปจจัยไมมีในพวกหน่ึง 
ก็จริง    แตปจฉาชาตปจจัยมีไดทั้งสองพวก.    แตบัณฑิตพึงทราบมูล  ๒๓  
นี้เทาน้ัน    โดยศัพทเกินมา    ในปจจัย  ๒ พวกน้ัน    ฝายมีอาเสวนะได 
วิสัชนา ๓    ดวยอํานาจอาเสวนะ    ฝายมีวิบากไดวิสัชนาหน่ึง  ดวยอํานาจ 
วิปากปจจัยน้ี  เปนการนบัในปจจัยที่มีมูลหน่ึงเปนตน       เริ่มแตเหตุปจจัย 
มาดวยประการฉะน้ี. 
           ก็คําน้ีอันใดทานกลาวไววา   อารมฺมเณ   ิเตน  สพฺพตฺถ   ตีเณว 
ปฺหา  ในลาํดับปจจัยที่มีเหตุปจจัยเปนมูล  คําน้ันทานกลาวไวเพ่ือแสดง 
วาในอารัมมณบททุกบท     ทั้งในฝายปจจัยที่มีมูล  ๑ และมีมูล  ๒ เปนตน 
เริ่มแตอารัมมณปจจัยไป     และในการประกอบอธิบายปจจัยที่เหลือพรอม 
กับอารมณ  ปจจัยที่มีปญหา  ๙  ขอ  มปีุจฉา ๓  ขอเทาน้ัน  สวนในวิปากบท 
และในการประกอบปจจัยที่เหลือพรอมกับวิปากบท           มปีญหาขอเดียว 
เทาน้ัน  คําใดท่ีขาพเจากลาวไวในหนหลังวา  ปจจัยที่มีวิธีการนับมาก  รวม 
กับปจจัยที่มีวิธีการนับไมมาก     ยอมมีจํานวนเทากันกับปจจัยที่ไมมากน้ัน 
ดังน้ี   คําน้ัน ขาพเจากลาวไวถูกตองแลวแล. 
           บัดนี้   พึงแสดงปจจัยที่มีมูลเดียวเปนตน    ดวยอํานาจอารัมมณปจจัย 
เปนอาทิ   ในปจจัยเหลานั้น   ปจจัยที่มีมูล  ๑  กอน   ทานไมไดแสดงไวใน 
ปจจัยสักอยางหน่ึงวา      เหมือนกับปจจัยที่มีมูลหนึ่งแหงเหตุปจจัยนั่นเอง. 
ก็เพ่ือจะแสดงจํานวนในปจจัยที่มีมูล  ๒    ดวยอํานาจอารัมมณปจจัย  ทาน 
จึงกลาววา  อารมฺมณปจจฺยา  เหตุยา   ตีณิ   อธิปติยา  ตีณิ   ฯเปฯ  อวิคเต 
ตีณิ    ก็ในอธิการน้ีเมื่อทานควรจะกลาววา    อารมมฺณปจฺจยา  อธิปติยา  
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ตีณิ  ฯเปฯ   อวิคเต    ตีณ ิ  ทานก็วางเหตุปจจัยแมอยูขางหนาของอารัมมณ-  
ปจจัยไวขางหลัง     แลวกลาววา   อารมฺมณปจฺจยา  เหตุยา   ตีณิ    เพราะ 
อารัมมณปจจัย     ในเหตุปจจัยมี  ๓  วาระ    เพ่ือแสดงปจจัยที่มีวิธีนับมาก 
มีเหตุปจจัยเปนตน      และวิธีนับที่หาไดในการเทียบเคียงปจจัยเหลาน้ัน. 
ปจจัยที่มีวิธีการนับนอยกวาและเทากัน.  คําน้ียอมแจมแจงดวยอธิบายน้ัน. 
อารัมมณปจจัยยอมถึงความตางกัน   โดยเปนทุกะและติกะ เพราะวิธีการนับ   
ที่มากกวาหรือเทากับปจจัยใด ๆ ในปจจัยนั้นทั้งหมด  พึงทราบวามีปญหา 
และวิสัชนา  ๓  ขอเทาน้ัน.    สวนในการเทียบเคียงกับวิปากปจจัย   ยอมได 
ปุจฉาและวิสัชนาขอเดียวเทาน้ัน      ขอน้ันทาไมไดแสดงไวในอธิการน้ีวา 
จักมีแจงในการนับเกี่ยวกับวิปากปจจัยเปนตน    และการนับที่ทานแสดงไว 
ในปจจัยที่มีมูล  ๒  นี้แหละ       เปนวิธีนับในปจจัยที่มีมูล   ๓  เปนตนดวย 
เพราะฉะนั้น   ปจจัยที่มีมูล  ๓  เปนตน    ทานจึงไมอธิบายไวอยางพิสดาร 
ดวยอํานาจอารัมมณปจจัย. 
           บัดนี้   ทานกลาวคํามีอาทิวา  อธิปติปจฺจยา  เหตุยา  นว    เพราะ 
อธิปติปจจัย ในเหตุปจจัยมี ๙ วาระ เพ่ือจะแสดงวิธีนับ   ในปจจัยที่มีมูล ๒ 
เปนตน    ดวยอํานาจอธิปติปจจัยเปนตน    พึงทราบนิทเทสแหงปจจัยตาม 
นัยที่ขาพเจากลาวไวแลวในเหตุปจจัยนั้นนั่นแล        ก็เพราะอธิปติปจจัย 
(เปนมูล)   เหตุปจจัยมีปุจฉาและวิสัชนา  ๙  ขอฉันใด    ในปจจัยที่มีวินับ  
เทากับเหตุปจจัยที่เหลือก็มี  ๙  ขอฉันนั้น    ดังท่ีไดอธิบายมาแลวน้ี  ในการ 
เทียบเคียงปจจัย ที่มีวิธีนับเทากับปจจัยที่มีอยูในอันดับแรก      การนับยอม 
มีดวยอํานาจแหงปจจัย  ที่อยูในอันดับแรก    ผูศึกษาพึงทราบวา    ก็ในการ 
เทียบเคียงปจจัยมีการนับนอยกวากับปจจัยที่เปนตัวต้ังน้ัน     จํานวนยอมมี  
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ดวยอํานาจแหงปจจัยที่มีการนับนอยกวา  บัณฑิตอธิบายปจจัยที่มีมูล  ๓ ให 
พิสดารดวยอํานาจอารัมมณปจจัย   ฉันใด จะอธิบายดวยอํานาจอธิปติปจจัย  
ก็ดี   อนันตรปจจัยอ่ืนจากนั้นก็ดี   เหมือนอยางนั้นไมได   เพราะฉะนั้น 
ในปจจัยทั้งหมดควรใหสําเร็จดวยอํานาจแหงวิธีนับ   อันทานแสดงไวแลว  
ในปจจัยที่มีมูล ๒  เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ  ทานจึงกลาววา  การทําปจจัย 
หน่ึง ๆ ใหเปนมูลแลวนับตามพลความท่ีลําดับไว. 
                            จบอรรถกถาปจจยานุโลมนัย 
 
                                      ปจจยปจจนียนัย                             
[๘๗]  ๑.  อกศุลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธ 
ทั้งหลาย  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะเกิดข้ึน. 
           ๒.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะนเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอัพยากต- 
วิบาก  อัพยากตกิริยา  ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดข้ึน,   ขันธ  ๑  และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย 
ขันธ  ๒  เกดิข้ึน. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ  ๓  และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ  ๑ 
ที่เปนอัพยากตวิบากเกิดข้ึน,   ขันธ  ๑  และกฏัตตารูป  อาศัยรูปขันธ ๓  เกิด  
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ข้ึน.   ขันธ  ๒ และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๒  เกิดข้ึน,   หทยวัตถุ    อาศัย   
ขันธทั้งหลายเกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
           มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑ เกิดข้ึน,     มหาภูตรูป  ๑  อาศัย  
มหาภูตรูป   ๓  เกิดข้ึน,   มหาภูตรูป  ๒  อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดข้ึน,   จิตต- 
สมุฏฐานรูป   และกฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย-  
เกิดข้ึน.                                                                     
           พาหิรรูป  อาหารสมุฏฐานรูป  อุตุสมุฏฐานรูป    ฯ ล ฯ...    
           สําหรับพวกอสัญญสัตว    มหาภูตรูป  ๓   อาศัยมหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน, 
มหาภูตรูป  ๑  อาลัยมหาภูตรูป  ๓  เกดิข้ึน,     มหาภูตรูป ๒  อาศัยมหาภูต 
รูป ๒ เกิดข้ึน,    กฏัตตารูป      ที่เปนอุปาทารูป      อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย  
เกิดข้ึน. 
[๘๘] ๑.  อัพยากตธรรม      อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น       เพราะน- 
อารัมมณปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน  
           ๒.  อพัยากตธรรม       อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น       เพราะน- 
อารัมมณปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยอกศุลขันธเกิดข้ึน. 
           ๓.  อพัยากตธรรม         อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น    เพราะ 
นอารัมมณปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบากและ  
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อัพยากตกิริยาเกิดข้ึน,     ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลาย   
ที่เปนอัพยากตวิบากเกิดข้ึน,   หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน.  
           มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน,       มหาภูตรูป ๑ อาศัย  
มหาภูตรูป ๓ เกิดข้ึน   มหาภูตรูป  ๒  อาศัยมหาภูตรูป  ๒  เกิดข้ึน   จิตต-   
สมุฏฐานรูป   และกฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย   
เกิดข้ึน. 
           พาหิรรูป  อาหารสมุฏฐานรูป   อุตุสมุฏฐานรูป    ฯ ล ฯ... 
           สําหรับพวกอสัญญสัตว   มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน, 
มหาภูตรูป  ๑ อาศัยมหาภูตรูป  ๓  เกดิข้ึน,    มหาภูตรูป  ๒ อาศัยมหาภูต- 
รูป  ๒  เกิดข้ึน        กฏัตตารูป     ที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตท้ังหลาย  
เกิดข้ึน. 
           ๔.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม           
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐาน  อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๕.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม   และอัพยากตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยอกศุลขันธทั้งหลาย  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
[๘๙]   ๑.  กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น   เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,  ขันธ  ๑  อาศัย  
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ขันธ ๓ เกิดข้ึน,   ขันธ  ๒ อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน.    
           ๒.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนอธปิติ- 
ปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยกศุลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน.  
           ๓.  กศุลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจัย 
           คือ ขันธ  ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิด 
ข้ึน,  ขันธ  ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒  และ 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน. 
           ๔.  อกุศลธรรม        อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึน้     เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓    อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน,      ขันธ  ๑  อาศัย 
ขันธ  ๓  เกิดข้ึน,     ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน. 
           ๕.  อพัยากตธรรม        อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น          เพราะนอธิปติ- 
ปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยอกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๖.  อกุศลธรรม         และอัพยากตธรรม    อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอกุศลเกิด 
ข้ึน,     ขันธ  ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ ๓  เกิดข้ึน,     ขันธ  ๒ 
และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน. 
           ๗.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น   เพราะนอธิปติ- 
ปจจัย  
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           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอัพยากต-  
วิบาก    และอัพยากตกิริยาเกิดข้ึน,    ขันธ  ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย 
ขันธ  ๓  เกิดข้ึน,    ขันธ  ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน. 
           ในปฏิสนธิขณะ     ขันธ  ๓  และกฏัตตารูป     อาศัยขันธ  ๑  ที่เปน 
อัพยากตวิบากเกิดข้ึน,     ขันธ  ๑  และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,  
ขันธ ๒  และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน,   หทยวัตถุ   อาศัยขันธ 
ทั้งหลายเกิดข้ึน,    ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน,       มหาภูตรูป  ๑   อาศัย  
มหาภูตรูป  ๓  เกิดข้ึน,   มหาภูตรูป  ๒  อาศัยมหาภูตรูป  ๒  เกิดข้ึน,  จิตต- 
สมุฏฐานรูป  และกฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เกิดข้ึน.                                                                 
           พาหิรรูป  อาหารสมุฏฐานรูป   อุตุสมุฏฐานรูป   ฯ ล ฯ... 
           สําหรับพวกอสัญญสัตว   มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภุตรูป  ๑  เกิดข้ึน, 
มหาภูตรูป  ๑  อาศัยมหาภูตรูป  ๓  เกดิข้ึน,    มหาภูตรูป   ๒  อาศัยมหาภูต- 
รูป  ๒  เกิดข้ึน,    กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูป  ทั้งหลาย 
เกิดข้ึน. 
           ๘.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย     และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๙.  อพัยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรม  และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย  
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย    และมหาภูตรูป  
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
[๙๐]  อัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนอนันตรปจจัย 
เพราะนสมนันตรปจจัย  
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           นอนนัตรปจจัย  ก็ดี  นสมนันตรปจจัย  กด็ี  แสดงได  ๕  วาระ 
เหมือนกัน    นอารัมมณปจจัย. 
[๙๑]  ๑.  อัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนอัญญ-         
มัญญปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๒.   อพัยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึน้  เพราะนอัญญ- 
มัญญปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๓.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะนอัญญ- 
มัญยปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก  และ 
อัพยากตกิริยาเกิดข้ึน,  ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอัพยากตวิบากเกิดข้ึน,       จิตตสมุฏฐานรูป     และกฏัตตารูปที่เปน 
อุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน,  อุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย     อันมีในภายนอกเกิดข้ึน,     อุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย   
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อันมีอาหารเปนสมุฏฐานเกิดข้ึน,    อุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย  
อันมีอุตุเปนสมุฏฐานเกิดข้ึน.  
           สําหรับพวกอสัญญสัตว   กฏตัตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหา- 
ภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน.                                                             
           ๔.  อพัยากตธรรม   อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะนอัญญมัญญปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๕.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอัญญมัญญปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยอกศุลขันธทั้งหลาย   และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
[๙๒]  อัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนอุปนิสสย- 
ปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           เพราะ  นอุปนิสสยปจจัย       แสดงได  ๕ วาระ        เหมือนกัน 
นอารัมมณปจจัย.  
[๙๓]  ๑.  กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,   ขันธ  ๑ 
อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,   ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน.  
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           ๒. อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาต- 
ปจจัย  
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน.  
           ๓. อกศุลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาต- 
ปจจัย 
           คือ ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน,  ขันธ  ๑  
อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน,  ขันธ  ๒ อาศัยขันธ  ๒   เกิดข้ึน. 
           ๔.  อพัยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึน้  เพราะนปุเรชาต- 
ปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยอกศุลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๕.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น   เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอัพยากตวิบาก  และ 
อัพยากตกิริยาเกิดข้ึน,    ขันธ  ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน,     ขันธ  ๒   อาศัย 
ขันธ  ๒  เกดิข้ึน. 
           จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก    และ 
อัพยากตกิริยาเกิดข้ึน. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ  ๓  และกฏัตตารูป     อาศัยขันธ  ๑  ที่เปน 
อัพยากตวิบากเกิดข้ึน,     ขันธ  ๑  และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน, 
ขันธ   ๒  และกฏัตตารูป   อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน,    หทยวัตถุ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายเกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.  
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           มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน,      มหาภูตรูป  ๑  อาศัย  
มหาภูตรูป ๓ เกิดข้ึน,   มหาภูตรูป  ๒  อาศัยมหาภูตรูป  ๒  เกิดข้ึน,    จิตต- 
สมุฏฐานรูป    และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป     อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย  
เกิดข้ึน.  
           พาหิรรูป  อาหารสมุฏฐานรูป   อุตุสมุฏฐานรูป   ฯ ล ฯ ... 
           สําหรับพวกอสัญญสัตว  มหาภูตรูป  ๓  อาศัย มหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน, 
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป  ๓ เกิดข้ึน,    มหาภูตรูป   ๒   อาศัยมหาภูต 
รูป  ๒  เกิดข้ึน,      กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เกิดข้ึน. 
           ๖.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย     และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๗.  อพัยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรม  และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
[๙๔]   กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนปจฉาชาตปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน   ฯ ล ฯ. 
[๙๕]   กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน  ฯ ล ฯ. 
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           นปจฉาชาตปจจัย ก็ดี    นอาเสวนปจจัย  กด็ี   แสดงได  ๙  วาระ  
เหมือนกับ   นอธิปติปจจัย. 
 [๙๖] ๑. กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  กศุลเจตนา  อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน.  
           ๒.  กศุลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนกัมม- 
ปจจัย 
           คือ  อกุศลเจตนา  อาศัยอกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ๓.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนอัพยากตกิริยา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากต-    
ธรรมเกิดข้ึน,   มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนพาหิรรูป    อาหาร- 
สมุฏฐานรูป   อุตุสมุฏฐานรูปเกิดข้ึน     มหาภูตรูป ๑ อาศัย มหาภูตรูป  ๓ 
เกิดข้ึน,      มหาภูตรูป   ๒   อาศัยมหาภูตรูป  ๒  เกิดข้ึน,    อุปาทารูป  อาศัย  
มหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
 [๙๗]  ๑.  กศุลธรรม   อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนวิปากปจจัย 
 มี  ๓  วาระ                                                          
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน. 
           ๔.  อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนวิปาก- 
ปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
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           ๗.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นวิปากปจจัย    
           คือ  ขันธ  ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอัพยากต-   
กิริยาเกิดข้ึน,     ขันธ  ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป      อาศัยขันธ  ๓    เกิดข้ึน, 
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป      อาศยัขันธ  ๒  เกดิข้ึน.  
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน    ฯ ล ฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน 
พาหิรรูป  อาหารสมุฏฐานรูป  อุตุสมฏุฐานรูป  ฯ ล ฯ 
           สําหรับพวกอสัญญสัตว    มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน 
ฯ ล ฯ   กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน.  
           ๘.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนวิปากปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย     และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน.                                                             
           ๙.  อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะนวิปากปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
[๙๘]  ๑.  อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้   เพราะ 
นอาหารปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป  อุตุสมุฏฐานรูป  ฯ ล ฯ.   
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           สําหรับพวกอสัญญสัตว   มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑  เกิดข้ึน,  
ฯ ล ฯ   กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
[๙๙]  ๑.  อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้  เพราะ 
นอินทริยปจจัย  
           คือ   มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑  ที่เปนพาหิรรูป    อาหาร- 
สมุฏฐานรูป   อุตุสมุฏฐานรูปเกิดข้ึน  ฯ ล ฯ   อุปาทารูป   อาศยัมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           สําหรับพวกอสัญญสัตว   รูปชวิีตินทรีย    อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เกิดข้ึน. 
[๑๐๐]  ๑.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นฌานปจจัย 
           คือ   ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑    ซึ่งสหรคตดวยปญจวิญญาณเกิดข้ึน 
ขันธ  ๑  อาศยัขันธ  ๓  เกดิข้ึน,    ขันธ  ๒  อาศัยขันธ   ๒  เกิดข้ึน. 
           พาหิรรูป  อาหารสมุฏฐานรูป  อุตุสมุฏฐานรูป   ฯ ล ฯ. 
           สําหรับพวกอสัญญสัตว    มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน 
ฯ ล ฯ   กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
[๑๐๑] ๑.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นมัคคปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอัพยากต- 
วิบาก    และอัพยากตกิริยา   ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดข้ึน,   ขันธ  ๑  และจิตต-  
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สมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน,   ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย  
ขันธ  ๒  เกดิข้ึน.   
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ  ๓  และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๑ ที ่
เปนอัพยากตวิบากเกิดข้ึน  ขันธ  ๑  และกฏัตตารูป   อาศัยขันธ ๓  เกิดข้ึน, 
ขันธ   ๒   และ กฏัตตารปู    อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน,   หทยวัตถุ     อาศัยขันธ 
ทั้งหลายเกิดข้ึน  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน,  มหาภูตรูป  ๓  อาศัย 
มหาภูตรูป  ๑  เกิดข้ึน,    มหาภูตรูป  ๑  อาศัยมหาภูตรูป  ๓  เกดิข้ึน,  ฯ ล ฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป และกฏตัตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปเกิดข้ึน. 
                  พาหิรรูป  อาหารสมุฏฐานรูป  อุตุสมฏุฐานรูป  ฯ ล ฯ. 
                  สาํหรับพวกอสัญญสัตว   มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน 
ฯ ล ฯ  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
 [๑๐๒]  อัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนสัมปยุตต- 
ปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           ปจจัยนี้แสดงได ๕ วาระ   เหมือนกับ  นอารัมมณปจจยั. 
 [๑๐๓] ๑.  กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนวิปปยุตต- 
ปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศลเกิดข้ึน   ขันธ  ๑ 
อาศัยขันธ  ๓  เกิดข้ึน   ขันธ  ๒  อาศัยขันธ  ๒  เกิดข้ึน. 
           ๒.  อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนวิปปยุตต- 
ปจจัย  
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           คือ ในอรูปภูมิ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,   ขันธ  
๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน   ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน.  
            ๓.  อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะนวิปป-   
ยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอัพยากตวิบาก  และ 
อัพยากตกิริยาเกิดข้ึน,  ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๒ อาศัย ขันธ 
๒ เกิดข้ึน. 
           พาหิรรูป  อาหารสมุฏฐานรูป  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สําหรับพวกอสัญญสัตว   มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน 
ฯ ล ฯ   กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
 [๑๐๔]  อัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะโนนัตถิปจจัย 
...เพราะโนวิคตปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยกศุลขันธทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           สองปจจัยนี้แสดงได ๕ วาระ  เหมือนกับ นอารัมมณปจจัย. 
 

           การนับจํานวนปจจัยในปจจยปจจนียนัย 
[๑๐๕]  ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ      ในนอนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ     ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๕ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ       ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ      ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ     ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ     ในนอาหารปจจัย 
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มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนสัมปยุตตปจจัย  มี  ๕ วาระ     ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ.  
[๑๐๖]  เพราะนเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ....   ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ 
วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
[๑๐๗]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  ในนอธิปติปจจัย มี ๑ 
วาระ   ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสมนนัตรปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี  ๑ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี  ๑  วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  
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ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตต-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในโนนัตถปิจจัย 
มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
[๑๐๘]  เพราะนเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจัย     นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นอัญญมัญญปจจัย  นอุปนิสสย- 
ปจจัย  นปุเรชาตปจจัย  นปจฉาชาตปจจัย  นอาเสวนปจจัย  นกัมม- 
ปจจัย  นวิปากปจจัย  นอาหารปจจัย  นอินทริยปจจัย  นฌานปจจัย 
นมัคคปจจัย  นสมัปยุตตปจจัย  นวิปปยุตตปจจัย  โนนัตถิปจจัย 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                   นเหตุมูลกนัย  จบ 
  
[๑๐๙]  เพราะนอารัมมณปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ...   ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมคัคปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 219 

[๑๑๐]  เพราะนอารัมมณปจจัย  นเหตุปจจัย  นอธิปติปจจัย   ใน  
อนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ...  ในโนอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ในโนวิคต- 
ปจจัย มี ๑ วาระ.  
[๑๑๑] เพราะนอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ...  ในน- 
อารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ 
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ใน 
นวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย 
มี๑ วาระ   ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
โนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
[๑๑๒] เพราะนอธิปติปจจัย  ในอารัมมณปจจัยมี ๑ วาระ... ใน 
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ  ในนปเุรชาต- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนวิปากปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ   ในโนนัตถปิจจัย 
มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.  
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 [๑๑๓] เพราะนอธิปติปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  ใน    
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ)... ในนวิปปยตุต- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑  
วาระ. 
 [๑๑๔] เพราะนอนันตรปจจัย... เพราะนสมนันตรปจจัย... เพราะ 
นอัญญมัญญปจจัย... เพราะนอุปนิสสยปจจัย...  แสดงเหมือนกันกับ 
นอารัมมณปจจัย (ดูขอ ๑๐๙-๑๑๐). 
 [๑๑๕] เพราะนปุเรชาตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ...  ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ   ใน 
นอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ   ในนสมนนัตรปจจัย มี ๕ วาระ   ในน- 
อัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ ในน- 
ปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ   ในนอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนวิปป- 
ยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
 [๑๑๖] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี
๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ  ใน  
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นอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในน-  
อาเสวนปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตต-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ.    ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๑๑๗ ] เพราะนปุเรชาตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๑ วาระ...   ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   (ในทุก- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ)  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ 
วาระ. 
 [๑๑๘] เพราะนปจฉาชาตปจจัย... เพราะนอาเสวนปจจัย ในนเหตุ- 
ปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในนอนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย  ม ี๑ 
วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในน- 
มัคคปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๓ วาร   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๕  วาระ   ในโนวิคตปจจัย   ม ี
๕ วาระ.  
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 [๑๑๙]  เพราะนอาเสวนปจจัย นเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี    
๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสมันนตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๒ วาระ      ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๒ วาร  ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาร  ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ     ในนอาหารปจจัย  ม ี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๑  วาระ     ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในโน- 
นัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
 [๑๒๐]  เพราะนอาเสวนปจจัย นเหตุปจจัย นอารมัมณปจจัย ในน- 
อธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ.... ในนอนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ (ในทกุปจจัย 
มี ๑ วาระ)  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
 [๑๒๑]  เพราะนกัมมปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในน- 
อารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๓ 
วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในน- 
อินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมคัคปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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 [๑๒๒] เพราะนกัมมปจจัย  นเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑  
วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ  (ในทุกปจจัย  มี ๑ วาระ)  ในโน- 
นัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.                       
 [๑๒๓] เพราะนวิปากปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ    ในน- 
อารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๙ 
วาระ  ในนกมัมปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในน- 
อินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๕ วาระ. 
 [๑๒๔] เพราะนวิปากปจจัย  นเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ 
วาระ...  ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในน- 
ปจฉาชาตปจจัย  มี  ๒ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนมัคคปจจัย   มี  ๑ วาระ  
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ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๒ วาระ  ใน  
โนนัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
 [๑๒๕] เพราะนวิปากปจจัย นเหตุปจจัย  นอารมัณปจจัย ในน- 
อธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ  (ในทุกปจจัย  มี ๑ วาระ) ...  ในโนนัตถปิจจัย 
มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๑๒๖] เพราะนอาหารปจจัย...  เพราะนอินทริยปจจัย...  เพราะ 
นฌานปจจัย ... เพราะนมคัคปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี๑ วาระ  (ในทุก- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ)...   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 [๑๒๗] เพราะนสัมปยุตตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ...  ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ  ปจจัยนี้เหมือนกับนอารัมมณปจจัย... ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
 [๑๒๘] เพราะนวิปปยุตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในน- 
อารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอัญญมญัญปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ      ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓  
วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓  วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑  
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วาระ      ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑ วาระ  
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
 [๑๒๙] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ...  ในนอธิปติปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในน- 
ปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ  ใน 
นมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิ- 
ปจจัย    ม ี ๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ.       
 [๑๓๐] เพราะนวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย 
มี ๑ วาระ)...    ในโนนัตถปิจจัย   มี ๑  วาระ     ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ 
วาระ. 
 [๑๓๑] เพราะโนนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   ม ี๕ 
วาระ  ในนอนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ  ใน  
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นปุเรชาตปจจัย   ม ี๕ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ   ในน-  
อาเสวนปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ  
ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑  วาระ  ในนสมัปยุตต-  
ปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
 [๑๓๒] เพราะโนวิคตปจจัย  เหตุปจจยั  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ 
วาระ   ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ  (ในทุกปจจัย   ม ี๑ วาระ)...  ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                                 ปจจยปจจนียนัย  จบ           
                   
                            อรรถกถาปจจยปจจนียนัย 
           ก็เพราะวิสัชนาที่ใน ปจจยปจจนียะ  (ตรงขามกับปจจัย) ยอม 
มีไดดวยกุศลบทท่ีเวนเหตุปจจัยแลว  กุศลธรรมเกิดขึ้นไมได  ฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคําวา อกุสล  ธมฺม ปฏิจฺจ เปนอาทิ.  บรรดา 
บทเหลาน้ัน   บทวา นเหตุปจฺจยา  เปนการปฏิเสธเหตุปจจัย  อธิบายวา 
เวนเหตุปจจัยแลวก็ยังเกิดเพราะปจจัยอ่ืนได.   จรงิอยู  เหตุนั้น  คือ โมหะ 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  เปนเหตุปจจัยเองแกธรรมที่สัมปยุต  และรูปที่มีจิต 
เปนสมุฏฐาน.    แตเพราะไมมีเหตุอื่นสัมปยุตดวย   จึงชื่อวา  ไมเกิด 
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เพราะเหตุปจจัย เพราะฉะน้ัน เวนเหตุปจจัยเสีย โมหมลูจิตก็เกิดได  
เพราะปจจัยอันเหมาะแกตนท่ีเหลือในธรรมที่ตรงกันขามท้ังหมด.  บัณฑิต 
พึงทราบเน้ือความไปตามนัยนี้.     คําน้ีวา อเหตุก  วปิากาพฺยากต    พึง  
ทราบดวยอํานาจจิตท่ียังรูปใหเกิดข้ึน    แมในบทอ่ืนที่เชนนี้ก็นัยนี้เหมือน 
กัน. 
           ใน นอธิปติปจจัย  แมอธิบดี  จะไมไดอธิปติปจจัย  เพราะไมมี 
อธิบดีที่สองเกิดรวมกับตนก็จริง   แตอธิบดีจะไมมีอธิบดีเหมือนโมหะท่ี 
สหรคตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ เปนอเหตุกะหาไดไม. ก็ในเวลาที่กุศล- 
ธรรมเปนตน   ไมทําฉันทะเปนตน   ใหเปนอธิบดีเกิดข้ึน  กุศลธรรม 
เปนตนทั้งหมดไมเปนอธิบดี  เพราะฉะนั้น  เทศนามีอาทิวา เอก ขนฺธ 
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา นี้  พึงทราบวา พระองคเทศนาไวดวยอํานาจเทศนา 
มีการรวบรวมไวซึ่งอธิบดีทั้งหมด     ไมใชยกข้ึนเพียงอธิบดีแยกกันไป 
เหมือนโมหะ.   ใน นอนนัตรปจจัย และ นสมนัตรปจจัย   มี รปู 
เทาน้ันเปนปจจยุบบัน    เหมือนใน นอารัมมณปจจัย.    เพราะเหตุ 
นั้นทานจึงกลาววา  นอารมฺมณปจฺจยสทิส.    สหชาตปจจัยขาดหายไป. 
นิสสยปจจัย  อัตถิปจจัย    และอวิคตปจจัยก็ขาดหายไปเหมือนสหชาต- 
ปจจัย.  เพราะเหตุไร ? เพราะปจจัยเหลาน้ีไมมีอะไรเกิดแยกกัน.  จริงอยู 
เพราะการบอกปดเสียซึ่งสหชาตปจจัย นิสสยปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคต- 
ปจจัย รูปธรรมและอรูปธรรมแมสักอยางหน่ึงก็เกิดข้ึนไมได เพราะฉะนั้น 
ปจจัยเหลาน้ันจึงลดไป.  ในวิภังคแหง นอัญญมัญญปจจยั พึงทราบการ 
เวนหทยวัตถุดวยคําวา กฏัตตารูป      อาศัยวิปากาพยากตขันธเกิดข้ึนใน 
ปฏิสนธิกาล.   รูปเทาน้ันเปนปจจยุบบันในวิภังคแหง นอุปนิสสยปจจัย.  
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เพราะรูปนั้นไมไดอุปนิสสยปจจัย.   สวนอรูป (นาม)   ไมไดอารัมมณู-  
นิสสยปจจัย และปกตูปนิสสยปจจัยก็จริง แตก็ไมพนอนันตรูปนิสสยปจจัย 
ไปได.  เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา นอารมฺมณปจฺจยสทิส.  
           ใน นปุเรชาตปจจัย คําวา จิตฺตสมุฏาน รูป ทานกลาวไวดวย 
อํานาจปญจโวการภพ.   สหชาตปจจัยและปุเรชาตปจจัย ยอมถึงการรวม 
ลงในคําน้ีวา นปจฺฉาชาตปจฺจยา  เพราะฉะนั้น  บาลีในคําน้ีจึงเชนเดียว 
กับสหชาตปจจัย. ก็บาลีนั้นขยายไวอยางพิสดาร ใน นอธิปติปจจัย ฉะน้ัน 
ในที่นี้จึงยอไว.    นอาเสวนปจจัย  พึงทราบดวยสามารถแหงปฐมชวนะ 
ฝายกุศลและอกุศล.  กริิยาพยากตะก็เหมือนกัน.  แมในอธิการน้ีก็พึงทราบ 
บาลีดวยอํานาจแหงคําท่ีทานใหพิสดารใน นอธิปติปจจัย  เหตุนั้นพระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   นปจฺฉชาตปจฺจยมฺป   นอาเสวนปจฺจยมฺป 
นาธิปติปจฺจยสทิส  ดังนี้ (บาลีขอ ๙๕).  ใน กมัมปจจัย  ไมถือเอา 
วิบากเจตนาวาไดนานักขณิกกัมมปจจัย.  ใน นอาหารปจจัย  มีเฉพาะรูป 
บางรูปเทาน้ัน เปนปจจยุบบัน  ใน นอินทริยปจจัย ก็เหมือนกัน. ใน 
นฌานปจจัย มีปญจวิญญาณธรรม (ทวิปญจวิญญาณ) และรูปบางรูปเปน 
ปจจยุบบัน.  จริงอยู  ในปญจวิญญาณ เวทนาและจิตเตกัคคตา ยอมไม 
ถึงลักษณะแหงการเขาไปเพง เพราะมีกําลังทราม ฉะน้ัน ธรรมเหลาน้ัน 
ทานจึงไมถือเอาในฌานปจจัย.  ใน นมัคคปจจัย มีอเหตุวิบาก และกิริยา 
และรูปบางรูปเทาน้ันเปนปจจยุบบัน. 
           รูปเทาน้ันเปนปจจยุบบันในนสัมปยุตตปจจัย  ในโนนตัถิปจจัย ใน 
โนวิคตปจจัย.  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  นารมฺมณปจฺจยสทิส.  
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ดําเนินการนับปจจัยที่มีมูลหน่ึงตามบาลี    ดวยคําวา นเหตุยา เทฺว  ดังนี้   
แล.  
          พึงทราบวินิจฉัยใน  ทุมลูกปจจัย ตอไป.   ในคําน้ีวา นเหตุปจฺจยา 
นารมฺมเณ  เอก  อธิบายวา  ดวยอํานาจแหงปจจัยท่ีนับไดนอยกวาในการ 
เทียบปจจัยที่นับไดนอยกวากับปจจัยท่ีนับไดมาก     พึงมีปจจัย ๒ เหมือน 
ในนเหตุปจจัยก็จริง     ถงึอยางนั้น    คําวา  เอก  ทานกลาวหมายถึงรูปา- 
พยากตะ  เกิดข้ึนเพราะอาศัยอัพยากตะ  เพราะอรูปธรรมขาดไปดวยอํานาจ 
นอารัมมณปจจัย     แมในปจจัยแตละปจจัยในทุกะปจจัยก็นัยนี้เหมือนกัน.  
บัณฑิตพึงทราบวาระสองเกี่ยวกับที่ไดในนเหตุปจจัย     ในทีซ่ึ่งทานกลาว 
ไววา  "เทฺว."   ก็ในปจจัยทั้งปวงท่ีมีมูล ๓ เปนตน    มีวิสัชนาวาระเดียว 
เทาน้ัน    เพราะนอารัมมณปจจัยขาดไป.    นี้เปนการคํานวณในปจจัยที่มี 
มูล ๑ เปนตน    เริ่มแตเหตุปจจัยไปในปจจนียนัย.   สวนอารมัมณปจจัย 
ไมแสดงไวในท่ีนี้      เพราะเปนเชนเดียวกับนัยกอนในเอกมูลกะนั้นแหละ 
เปนตน .                                                       
          คําวา นารมฺมณปจจฺยา  นเหตุยา  เอก    ในทุมูลูกนัย    พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไว       ในนเหตุทุกมูลกนัยนั่นเทียว      ดวยสามารถแหง 
อารมัมณปจจัย.   คําวา นาธิปติยา ปฺจ  พึงทราบดวยอํานาจการไดใน 
นารมัมณปจจัย. 
          ในการเปรียบเทียบปจจัยทั้งหมด  พึงทราบจํานวนดวยอํานาจปจจัย 
ที่นับไดนอยกวาในปจจัยท่ีนอารัมมณปจจัยเขาได      รูปเทาน้ันเปนปจจ- 
ยุบบัน.    แมในฐานที่นอนันตรปจจัย  นสมนันตระ - นอัญญมญัญะ -  
นอุปนิสสยะ - นอาหาระ - นอินทริยะ - นสัมปยุตตะ - โนนัตถ ิ- โนวิคต- 
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ปจจัย  เขาไดก็นัยนี้เหมือนกัน. นอาหาระ-นอินทริยะ-นฌานะ-นมัคค-   
ปจจัย   มีวิสัชนาเหมือนกันทั้งหมด.  แมในอธิการน้ีปจจัย ๔ หมวด แหง 
ปจจัย   มี นสหชาตปจจัย เปนตน   กข็าดไปเหมือนกัน  นี้เปนวิธีกําหนด 
ในขอน้ี.     กด็วยลักษณะน้ีบัณฑิตกําหนดปจจัยนั้นวา    ปจจัยที่มีมูล ๒ นีม้ี 
เปนตนทั้งหมด  ปจจัยนี้เปนมูล ๑ ในปจจัยเหลาน้ี  ปจจัยนี้มีมูล ๒  นี้ม ี
มูล ๓ นี้มีมูลท้ังหมดดังน้ีแลว   พึงทราบการคํานวณดวยอํานาจปจจัยที่นับ 
ไดนอยกวา  ดังนี้แล. 
                          อรรถกถาปจจยปจจนียนัย  จบ 
 
                               ปจจยานุโลมปจจนียนัย 

    การนับจํานวนปจจัยในปจจยานุโลมปจจนียนัย 
 [๑๓๓] เพราะนเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ ...  ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอนุปนสิสย- 
ปจจัย มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๙  วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙  วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในน- 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ  ในโนวิคต- 
ปจจัย มี ๕ วาระ. 
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 [๑๓๔] เพราะนเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี ๓  
วาระ...  ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ.  
 [๑๓๕]  เพราะเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  อธิปติปจจัย  ในนปุเร- 
ชาตปจจัย มี ๓ วาระ...  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  ม ี๓ 
วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 [๑๓๖] เพราะเหตุปจจัย  อารัมมณปจจัย  อธิปติปจจัย  อนันตร- 
ปจจัย  สมนันตรปจจัย  สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย 
อุปนิสสยปจจัย  ปุเรชาตปจจัย   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ... 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๑๓๗] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย อาเสวน- 
ปจจัย   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๑๓๘] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย อาเสวน- 
ปจจัย  กัมมปจจัย  อาหารปจจัย  อินทริยปจจัย  ฌานปจจัย  มัคค-  
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ปจจัย  สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย นัตถิปจจัย วิคต-  
ปจจัย  อวิคตปจจัย  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ...  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ.  
 [๑๓๙] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย 
วิปากปจจัย  ในนปจฉชาตปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนอาเสวนปจจัย ม ี
๑ วาระ. 
 [๑๔๐]  เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย 
วิปากปจจัย  อาหารปจจัย  อินทริยปจจัย  ฌานปจจัย  มัคคปจจัย 
สัมปยุตตปจจัย  วิปปยุตตปจจัย  อัตถิปจจัย  นัตถิปจจัย  วิคตปจจัย 
อวิคตปจจัย   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ...   ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 [๑๔๑] เพราะอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ...  ในน- 
อธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาต ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ.                                                      
 [๑๔๒] เพราะอารัมมณปจจัย  เหตุปจจัย  เพราะนอธิปติปจจัย  ม ี
๓ วาระ...  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๓ 
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วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน  
นวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
           วาระที่มีอารัมมณปจจัยเปนมูล  พึงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ 
ที่มีเหตุปจจัยเปนมูล. 
 [๑๔๓] เพราะอธิปติปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๕ วาระ ...  ใน 
นอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ     ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๗ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ     ใน 
นอาเสวน ปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาร ะ    ในนวิปาก 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในโนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๕  วาระ. 
[๑๔๔] เพราะอธิปติปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนปุเรชาต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   
มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๓  วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           ทั้งอนันตรปจจัย   และสมนันตรปจจัย    พึงใหพิสดารเหมือน 
อยางอารัมมณปจจัย. 
 [๑๔๕] เพราะสหชาตปจจัย   ในนเหตุปจจัย     มี ๒ วาระ     ใน 
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอธปิติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนันตร-  
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ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญ-  
ปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในนปจฉาปจจัย  มี ๙  วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙  
วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ    ใน 
นอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอินทรยิปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌาน- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมคัคปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ 
วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 [๑๔๖] เพราะสหชาตปจจัย  นเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  ม ี
๕ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๕ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ    โนนปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.                        
 [๑๔๗] เพราะสหชาตปจจยั  เหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย    ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย  ม ี
มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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           วาระที่มีสหชาตปจจัยเปนมูลมี ๕ วาระ เหมือนกบัวาระที่มีเหตุ- 
ปจจัยเปนมูล.    
 [๑๔๘]  เพราะอัญญมัญญปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ    ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธปิติปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอนันตร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๓ 
วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ     ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนวิปากปจจัย    ม ี๓ วาระ      ในนอาหารปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิตคปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
 [๑๔๙]  เพราะอัญญมัญญปจจัย  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณ-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ 
วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในโนนัตถปิจจัย    ม ี๑  วาระ     ในโนวิคตปจจัย    ม ี๑  
วาระ.  
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 [๑๕๐] เพราะอัญญมัญญปจจัย  เหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  ใน  
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ...    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓  วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัยยมี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    โนนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  
มี ๓ วาระ. 
           วาระที่มี อัญญมัญญปจจัยเปนมูล แสดงเหมือนกับวาระที่มี เหตุ- 
ปจจัยเปนมูล.   
 [๑๕๑] เพราะนิสสยปจจัย   ในนเหตุปจจัย    ม ี๒ วาระ      ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ 
          ในวาระท่ีมี นิสสยปจจัยเปนมูล      แสดงเหมือนอยางวาระท่ีม ี
สหชาตปจจัยเปนมูล. 
           ในวาระท่ีมี  อุปนสิสยปจจัยเปนมูล  แสดงเหมือนอยางวาระท่ีม ี
อารัมมณปจจัยเปนมุล. 
 [๑๕๒] เพราะปุเรชาตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ ...    ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   ม ี๓ 
วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๑๕๓] เพราะปุเรชาตปจจัย  เหตุปจจัย   ในนอธปิติปจจัย   มี ๓ 
วาระ ...   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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           วาระที่มี ปุเรชาตปจจัยเปนมูล     พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยาง  
วาระที่มี เหตุปจจัยเปนมูล. 
 [๑๕๔]  เพราะอาเสวนปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ ...   ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนปจฉา-  
ชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ 
วาระ. 
 [๑๕๕] เพราะอาเสวนปจจัย  เหตุปจจัย    ในนอธปิติปจจัย  มี ๓ 
วาระ ... ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี๓ วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตต-   
ปจจัย   มี ๓ วาระ.  
          วาระที่มี อาเสวนปจจัยเปนมูล   แสดงเหมือนกับวาระท่ีมี เหตุ- 
ปจจัยเปนมูล. 
 [๑๕๖] เพราะกัมมปจจัย     ในนเหตุปจจัย    ม ี๒ วาระ ...     ใน 
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอธปิติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนนัตร- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๙ 
วาระ      ในนวิปากปจจัย    ม ี๙ วาระ      ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  
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ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนมัคค-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในโนนัตถปิจจัย   มี ๕ วาระ     ในโนวิคตปจจัย    มี  ๕ 
วาระ.   
 [๑๕๗] เพราะกัมมปจจยั เหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ 
... โนนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนอนันตรปจจัย  ม ี๕ วาระ   ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ     ใน 
นวิปากปจจัย   มี ๙  วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนวิปป- 
ยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ.                                        
 [๑๕๘] เพราะกัมมปจจยั เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย  ในนอธปิติ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ...    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนปจฉชาต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
          วาระที่มี กัมมปจจัยเปนมูล  แสดงเหมือนกับวาระที่มี  เหตุปจจัย 
เปนมูล 
 [๑๕๙] เพราะวิปากปจจัย     ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ ...     ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธปิติปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอนันตร- 
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ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนอัญญมัญญ-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ 
วาระ     ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ  ใน 
นสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.                               
 [๑๖๐] เพราะวิปากปจจัย  เหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ 
วาระ...   ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.   
 [๑๖๑] เพราะวิปากปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจยั  ในนอธิปติ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ...    ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนปจฉาชาต-    
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  
มี ๑ วาระ. 
 [๑๖๒] เพราะวิปากปจจัย เหตุปจจัย  อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ...   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ 
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 [๑๖๓] เพราะวิปากปจจัย  เหตุปจจัย  อารัมมณปจจัย  อธิปติ-  
ปจจัย  อนันตรปจจัย  สมนันตรปจจัย  สหชาตปจจัย  อัญญมญัญ- 
ปจจัย  นิสสยปจจัย   อุปนิสสยปจจัย   ปุเรชาตปจจัย   กัมมปจจัย 
อาหารปจจัย  อินทริยปจจัย  ฌานปจจัย  มัคคปจจัย  สมัปยุตตปจจัย  
วิปปยุตตปจจัย   อัตถิปจจัย  นัตถิปจจัย  วิคตปจจัย  อวิคตปจจัย 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ ... ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๑๖๔] เพราะอาหารปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ     ในน- 
อารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๙ 
วาระ  ในนกมัมปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในน- 
อินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย 
มี ๑ วาระ   โนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาร. 
 [๑๖๕] เพราะอาหารปจจัย  เหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย   มี ๕ 
วาระ...  โนนอธิปติปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในนอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๕ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๗ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนกัมม-  
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ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  
มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ.  
 [๑๖๖] เพราะอาหารปจจัย  เหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  ในน- 
อธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ ...  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ 
วาระ. 
           วาระที่มี อาหารปจจัยเปนมูล    พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยาง 
วาระที่มี เหตุปจจัยเปนมูล. 
 [๑๖๗] เพราะอินทริยปจจัย    ในนเหตุปจจัย    มี ๒ วาระ...    ใน 
นอารัมมณปจจัย    ม ี๕ วาระ     ในนอธิปติปจจัย     ม ี๙ วาระ    ใน 
นอนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ      ในนสมนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ     ใน 
นอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ    ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๗  วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  ม ี๑ 
วาระ  ในนมคัคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ  ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ.  
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 [๑๖๘] เพราะอินทริยปจจัย  เหตุปจจยั   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕  
วาระ...  ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน  
นอุปนิสสยปจจัย  มี  ๕ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๗  วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  
มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 [๑๖๙] เพราะอินทรยิปจจัย  เหตุปจจยั  อารมัมณปจจัย   ในน- 
อธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ...  โนนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ 
วาระ. 
           วาระที่มี อินทริยปจจัยเปนมูล      พึงแสดงใหพิสดารอยางวาระที่มี 
เหตุปจจัยเปนมูล. 
 [๑๗๐] เพราะฌานปจจัย     ในนเหตุปจจัย    ม ี๒ วาระ ...     ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอธปิติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนสมันนตรปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนอัญญมัญญ-   
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  
มี ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙  
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 วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
นมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนวิปป- 
ยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ.  
 [๑๗๑] เพราะฌานปจจัย  เหตุปจจยั     ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ 
วาระ...  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในนอนันตรปจจัย มี ๕  วาระ 
ในนสมันนตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี ๗ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย    ม ี๕ วาระ. 
 [๑๗๒] เพราะฌานปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย  ในนอธปิติ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ...   ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ     ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ 
วาระ. 
           วาระที่มี ฌานปจจัยเปนมูล   พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ 
ที่มี เหตุปจจัยเปนมูล. 
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 [๑๗๓] เพราะมัคคปจจัย   ในนเหตุปจจัย     มี ๑  วาระ ...     ใน  
นอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอธปิติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอันนตร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ     ในนปุเรชาต-  
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๙  วาระ    ในนกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ  ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
 [๑๗๔]  เพราะมัคคปจจัย  เหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ 
วาระ...  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในนอันนตรปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในน- 
ปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.    
 [๑๗๕] เพราะมัคคปจจัย เหตุปจจัย  อารัมมณปจจัย  ในนอธิปติ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ ... ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย   ม ี
๓ วาระ      ในนวิปากปจจัย   ม ี๓ วาระ      ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ 
วาระ.  
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           วาระที่มี มัคคปจจัยเปนมูล   พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ   
ที่มี เหตุปจจัยเปนมูล.  
 [๑๗๖] เพราะสัมปยุตตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ ...     ใน 
นอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปจฉา-   
ชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย    มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
 [๑๗๗] เพราะสัมปยุตตปจจัย  ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ ...   ใน 
นปุเรชาติปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนปจฉชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
           วาระที่มี สัมปยุตตปจจัยเปนมูล    เหมือนกับวาระที่มี เหตุปจจัย 
เปนมูล. 
 [๑๗๘] วิปปยุตตปจจัย     ในนเหตุปจจัย     ม ี ๒  วาระ ...     ใน 
นอารมัมณปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอธปิติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอันนตร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนสมันนตรปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๙ 
วาระ  ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ   ใน 
ฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนสัมปยุตต- 
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ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี  
๕ วาระ  
 [๑๗๙] เพราะวิปปยุตตปจจัย  เหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  ม ี
๕ วาระ ...ในนอธิปติปจจัย    มี ๙ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๕ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  
มี ๕ วาระ     ในโนนัตถปิจจัย   มี ๕ วาระ      ในโนวิคตปจจัย  ม ี๕ 
วาระ.   
 [๑๘๐]  เพราะวิปปยุตตปจจัย  เหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย    ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ   ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ        
 [๑๘๑] เพราะวิปปยุตตปจจัย  เหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  อธปิติ- 
ปจจัย   ในนปจฉชาตปจจัย มี ๓ วาระ ...  ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๑๘๒] เพราะวิปปยุตตปจจัย  เหตุปจจยั  อารมัมณปจจัย  อธปิติ- 
ปจจัย  อนันตรปจจัย   สมนันตรปจจัย   สหชาตปจจัย  อัญญมญัญ- 
ปจจัย  นิสสยปจจัย  อุปนิสสยปจจัย  ปุเรชาตปจจัย  ในนปจฉาชาต- 
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ปจจัย  มี ๓ วาระ ...  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ.  
 [๑๘๓]  เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย  ปุเรชาตปจจัย อาเสวน- 
ปจจัย  กัมมปจจัย  อาหารปจจัย  อวิคตปจจัย    ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ ...  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ.  
 [๑๘๔]  เพราะวิปปยุตตปจจัย   เหตุปจจัย   ปุเราชาตปจจัย  กัมม- 
ปจจัย  วิปากปจจัย  มี ๑ วาระ ...  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๑๘๕]  เพราะวิปปยุตตปจจัย  เหตุปจจัย  ปุเราชาตปจจัย  กัมม- 
ปจจัย  วิปากปจจัย  อาหารปจจัย  อวิคตปจจัย  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ ...   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๑๘๖]  เพราะอัตถิปจจัย ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ ... ในนอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย   ม ี
๕ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ 
วาระ   ในนอปุนิสสยปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๕ วาระ    ในน- 
วิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย  มี ๕ วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย    ม ี๕ วาระ.    
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 [๑๘๗] เพราะอัตถิปจจัย เหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ  
...  ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  ม ี๕ วาระ   ใน  
สมนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๕ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ     ใน  
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 [๑๘๘] เพราะอัตถิปจจัย  เหตุปจจัย  อารัมมณปจจัย  ในนอธปิติ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ ...  ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนกัมปจจัย   ม ี
๓ วาระ       ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ      ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ 
วาระ.     
           วาระที่มี อัตถิปจจัยเปนมูล    พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ 
ที่มี เหตุปจจัยเปนมูล. 
 [๑๘๙] เพราะนัตถิปจจัย ... ฯลฯ ... เพราะวิคตปจจัย  ในนเหตุ- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ ...  ในนอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๓ 
วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   ม ี๓ วาระ   ใน  
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นฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตต-  
ปจจัย  มี ๓ วาระ.  
           วาระที่มี นัตถิปจจัยเปนมูล   พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ 
ที่มี อารัมมณปจจัยเปนมูล. 
 [๑๙๐] เพราะอวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ ...    ใน 
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ   ในนอธปิติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนปปุนิสสยปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในนนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ 
วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ   ใน 
นอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอินทรยิปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนฌาน- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  มี 
๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 [๑๙๑] เพราะอวิคตปจจัย เหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๕ 
วาระ ...  ในนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๕ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   ม ี๕ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในน- 
ปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 250 

มี ๕ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕  
วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ.  
           วาระที่มี อวิคตปจจัยเปนมูล    พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ 
ที่มี  เหตุปจจัยเปนมูล. 
       การนับจํานวนหัวขอปจจัยในปจจยานุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                         อรรถกถาปจจยานุโลมปจจนียนัย            
           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงเร่ิมคําวา  เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ 
ปฺจ ดังน้ีเปนตน  เพื่อจะแสดงการนับใน   อนุโลมปจจนียปจจัย.  พึง 
ทราบวินิจฉัยในคําน้ัน  ปจจัย ๘ เหลาน้ี  คือ ปจจัย ๔ มีสหชาตะเปนตน 
ที่เขาไดทุกที่   และอาหารปจจัย  อินทริยปจจัย  ฌานปจจัย  มัคคปจจัย 
อีก ๔ ยอมไมไดโดยความเปนปจจนียะในเหตุปจจัย  อธิปติปจจัย มัคค- 
ปจจัย  อันต้ังอยูโดยความอนุโลม (โดยลําดับ).    จริงอยู  ธรรมเมื่อจะ 
เกิดข้ึนดวยอํานาจแหงเหตุปจจัย เปนตน  ชื่อวาจะไมไดปจจัย ๘ เหลาน้ี 
ยอมไมมี.    แตอารัมมณปจจัย    อนนัตรปจจัย    สมนันตรปจจัย 
อุปนิสสยปจจัย   สัมปยุตปจจัย   นัตถปิจจัย   และวิคตปจจัย   ซึ่งต้ัง 
อยูโดยอนุโลมยอมาไมไดปจจัยที่อุปการะในตําแหนงแหงนาม    โดยเปน 
ปจจนิก.  เพราะวาอนันตรปจจัยเปนตน   เมื่อไมเกิดจากอารัมมณปจจัย 
เปนตน   ก็ยอมไมได,   สวนปจจัย ๔  ที่อุปการะในฐานะท้ังหมด   ยอม 
ไมไดโดยความเปนปจจนิกในสหชาตปจจัย  อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย  
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กัมมปจจัย  อาหารปจจัย  อินทริยปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย  ซึ่ง  
ต้ังอยูโดยความเปนอนุโลมกัน.   เพราะวา  ธรรมเมื่อเกิดดวยอํานาจปจจัย 
เหลาน้ี  จะไมไดปจจัยที่อุปการะในฐานะทั้งปวงยอมไมมี.  ปจฉาชาตปจจัย 
ไมมีที่ต้ังโดยความเปนอนุโลม.   บัณฑิตกําหนดปจจัยที่มีไดและไมไดใน 
ปจจัยที่เหลือ    ซึ่งต้ังอยูโดยความเปนอนุโลมกัน   แลวพึงทราบการนับ  
ดวยอํานาจปจจัยที่นับไดนอยกวาในการเปรียบเทียบปจจัยนั้น ๆ  ในปจจัย 
ที่มีมูล ๒ เปนตน  แมทั้งหมดแล. 
                    อรรถกถาปจจยานุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                ปจจยัปจจนียานุโลมนัย 
               การนับจํานวนปจจัยในปจจัยปจจนียานุโลมนัย 
 [๑๙๒] เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ ...   ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี  ๒ วาระ  ในสหชาต- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี  
๒ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒  วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ   ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในอินทริยปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในฌานปจจัย   มี ๒ วาระ     ในมัคคปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในสมัปยุตต-  
ปจจัย  มี ๒ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอัตถปิจจัย   ม ี
๒ วาระ    ในนัตถิปจจัย   ม ี๒ วาระ    โนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ    ใน 
อวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ.  
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 [๑๙๓] เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย ในสหชาตปจจัย  ม ี๑  
วาระ ...  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัตถปิจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 [๑๙๔]  เพราสะนเหตุปจจัย    นอารมัมณปจจัย    นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย   นสมนันตรปจจัย   นอัญญมัญญปจจัย  ในสหชาต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ ...  ในนสิสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๑ 
วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ  ใน 
อินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในฌานปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
           (ในทกุ ๆ ปจจัย มี ๑ วาระ). 
 [๑๙๕]  เพราะนเหตุปจจัย    นอารมัมณปจจัย    นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย   นสมนันตรปจจัย   นอัญญมัญญปจจัย  นอุปนิสสย- 
ปจจัย  นปุเรชาตปจจัย  นปจฉาชาตปจจัย  นอาเสวนปจจัย   ใน 
ปจจัยทั้งหมดจนถึงอาเสวนปจจัยเหมือนกัน    แตเมื่อนับนกัมมปจจัยเขา 
ดวย  มี ๕ วาระ. 
           เพราะนเหตุปจจัย  ฯลฯ  นกมัมปจจัย  ในสหชาตปจจัย  มี ๑ 
วาระ ...  ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
อัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ.  
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 [๑๙๖]  เพราะนเหตุปจจัย    นอารมัมณปจจัย    นอธิปติปจจัย    
นอนันตรปจจัย   นสมนันตรปจจัย   นอัญญมัญญปจจัย  นอุปนิสสย- 
ปจจัย  นปุเรชาตปจจัย  นปจฉาชาตปจจัย  นอาเสวนปจจัย  นกัมม- 
ปจจัย  นวิปากปจจัย  นอาหารปจจัย  ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ... 
ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 [๑๙๗]  เพราะนเหตุปจจัย    นอารมัมณปจจัย    นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นอัญญมัญญปจจัย  อุปนสิสย- 
ปจจัย  นปุเรชาตปจจัย  นปจฉชาตปจัย  นอาเสวนปจจัย  นกมัม- 
ปจจัย  นวิปากปจจัย  นอาหารปจัย  นอินทริยปจจัย  นฌานปจจัย 
นมัคคปจจัย  นสมัปยุตตปจจัย  นวิปปยุตตปจจัย  โนนัตถิปจจัย  โน- 
วิคตปจจัย  ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ ...  ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๑๙๘]  เพราะนอารัมมณปจจัย   ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ ...  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอัญญมัญญ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๕ 
วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  ม ี๕ วาระ   ใน 
อินทริยปจจัย  ม ี๕ วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๕ วาระ  ในมัคคปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
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 [๑๙๙]  เพราะนอารัมมณปจจัย นเหตุปจจัย   ในสหชาตปจจัย  มี ๑  
วาระ ...   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในกัมมปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ     ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
           วาระที่มี นอารัมมณปจจัยเปนมูล แสดงเหมือนกับวาระที่มี นเหตุ- 
ปจจัยเปนมูล. 
 [๒๐๐]  เพราะนอธิปติปจจัย    ในเหตุปจจัย    มี ๙ วาระ ...    ใน 
อารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ.    ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในปุเรชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ    ในกัมม- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๙ 
วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในฌานปจจัย  ม ี๙ วาระ    ใน 
มัคคปจจัย   มี ๙ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในวิปปยุตต 
ปจจัย   มี ๙ วาระ  ในอัคถิปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย   มี๓ วาระ 
ในวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 [๒๐๑]  เพราะนอธิปติปจจัย  นเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ 
วาระ...  ในอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ    ในสมนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ  
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ในสหชาตปจจัย    ม ี๒ วาระ     ในอัญญมัญญปจจัย   ม ี๒ วาระ    ใน  
นิสสยปจจัย   ม ี๒ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ    ในปเุรชาต-  
ปจจัย   มี ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๒ 
วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอาหารปจจัย   ม ี๒ วาระ    ใน  
อินทริยปจจัย  ม ี๒ วาระ     ในฌานปจจัย  มี ๒ วาระ    ในมัคคปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนัตถปิจจัย  มี ๒ วาระ     โนวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ.  
 [๒๐๒] เพราะนอธิปติปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย   ใน 
สหชาติปจจัย  ม ี๑ วาระ ...  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ    ในฌาน- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   โนอัตถิปจจัย   มี ๑ 
วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ในนอธิปติมูล  ทีม่ปีจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๔ ปจจยั  ทาน  
ยอไวไมแสดง. 
 [๒๐๓] เพราะนอนันตรปจจัย ... เพราะนสมนัตรปจจัย ... เพราะ 
นอัญญมัญญปจจัย ... เพราะนอุปนิสสยปจจัย  ในเหตุปจจัย  ม ี๕ วาระ 
...  ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอัญญ- 
มัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนิสสยปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๕ 
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วาระ     ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอาหารปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน  
อินทริยปจจัย   มี ๕ วาระ     ในฌานปจจัย   มี ๕ วาระ    ในมคัคปจจัย 
มี ๕ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ     ในอัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๕ วาระ.  
 [๒๐๔] เพราะนอุปนิสสยปจจัย  นเหตุปจจัย   ในสหชาตปจจัย   ม ี
๑ วาระ...  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ     ในฌานปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอวิคต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ.   
          ในนอปุนิสสยมูล   ที่มีปจจนียปจจัยเกินกวา ๒ ปจจัย   ทานยอไว 
ไมแสดง. 
 [๒๐๕]  เพราะนปุเรชาตปจจัย   ในเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ ...    ใน 
อารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ   ในอนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ     ในสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ    ในสหชาตปจจัย  
มี ๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ   ในกัมม- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี  ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๗ 
วาระ   ในอินทริยปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในฌานปจจัย   มี ๗ วาระ   ใน 
มัคคปจจัย   มี ๗ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในวิปปยุตต-  
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ปจจัย  มี ๕ วาระ   โนอัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ.   
 [๒๐๖]  เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย   ม ี
๒ วาระ ...  ในอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ  ในสมนันตรปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในสหชาตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๒ วาระ      ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๒ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอาเสวน 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในกมัมปจจัย  มี ๒ วาระ   ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในอาหารปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี ๒ วาระ    ในฌาน- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ  ในมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ   ในสมัปยุตตปจจัย   มี ๒ 
วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ    ใน 
นัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ    ในวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอวิคตปจจัย   ม ี
๒ วาระ. 
 [๒๐๗]  เพราะนปุเรชาตปจจัย   นเหตุปจจัย    นอารัมมณปจจัย  
ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ ...  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี ๑ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในกัมมปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในวิปากปจจัย   ม ี
๑ วาระ    ในอาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ     ในอินทรยิปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในฌานปจจัย   มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.    
          ใน นปุเรชาตมูล  ที่มีปจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย  ทาน 
ยอไวไมแสดง. 
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 [๑๐๘] เพราะนปจฉาชาตปจจัย   ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ ...  ใน  
อารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอนันตร- 
ปจจัย ๓ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย  ม ี
๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ  
ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย   มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ 
ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอินทรยิปจจัย  มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย  
มี ๙ วาระ    ในมัคคปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัตถปิจจัย  มี ๙ วาระ  ในนัตถปิจจัย 
มี ๓ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 [๒๐๙]  เพราะนปจฉาชาตปจจัย   นเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย 
มี ๒ วาระ ...  ในอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ    ในสมนันตรปจจัย   มี ๒ 
วาระ     ในสหชาตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอัญญมญัญปจจัย   ม ี๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ  ในปุเรชาต-  
ปจจัย   มี ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ   ในกัมมปจจัย  ม ี๒ 
วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๒ วาระ    ใน 
อินทริยปจจัย   มี ๒ วาระ     ในฌานปจจัย  มี ๒ วาระ    ในมคัคปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย มี ๒ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๒ วาระ    ในนัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ   ในวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
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 [๒๑๐]  เพราะนปจฉาชาตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย  ใน  
สหชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ ... ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย    ม ี๑ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  
ในอาหารปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในอินทรยิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในฌานปจจัย  
มี ๑ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ใน นปจฉชาตมูล      ที่มีปจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย 
ทานยอไวไมแสดง. 
 [๒๑๑] เพราะนอาเสวนปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ ...   ใน 
อารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอนันตร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ     ในสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ     ในสหชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ใหกัมม- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  ม ี๙ 
วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในฌานปจจัย   มี ๙ วาระ   ใน 
มัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย  ม ี๓ วาระ  ใน 
วิคตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
 [๒๑๒]  เพราะอาเสวนปจจัย   นเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  
มี ๒ วาระ...  ในอันตรปจจัย  มี ๒ วาระ    ในสมนนัตรปจจัย   มี ๒  
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วาระ    ในสหชาตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอัญญมญัญปจจัย  มี ๒ วาระ  
ในนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ  ในปุเรชาต- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ   ในกมัมปจจัย  มี ๒ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในอาหารปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี ๒ วาระ    ในฌาน-  
ปจจัย  มี ๒ วาระ   ในมคัคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ 
วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในอัตถิปจจัย  ม ี๒ วาระ   ใน 
นัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ   ในวิคตปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี 
๒ วาระ. 
 [๒๑๓]  เพราะนอาเสวนปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั  ใน 
สหชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ ...  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนิสสย-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในอาหารปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในอินทรยิปจจัย มี ๑ วาระ  ในฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ในนอาเสวนมูล   ที่มีปจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย  ทาน 
ยอไวไมแสดง. 
 [๒๑๔] เพราะนกัมมปจจัย  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ...  ในอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ  ใน 
อัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอุปนิสสย-  
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ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๓   
วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ    ใน 
ฌานปจจัย  มี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนัตถิปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในวิคตปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 [๒๑๕]  เพราะนกัมมปจจัย  นเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ 
วาระ ...  ในอนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในปุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  ม ี
๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน 
อินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในสัมปยตุตปจจัย  
มี ๑ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ    ในวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 [๒๑๖]  เพราะกัมมปจจยั    นเหตุปจจัย    นอารมัมณปจจัย   ใน 
สหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ ...  ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
           ในนกัมมมูล   ทีม่ีปจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย  ทานยอ 
ไวไมแสดง. 
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 [๒๑๗] เพราะนวิปากปจจัย   ในเหตุปจจัย    ม ี๙ วาระ ...   ใน  
อารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี  
๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ     ในปเุรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ      ใน 
อาเสวนปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในกัมมปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอาหารปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในอินทริยปจจัย   มี ๙ วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในมัคคปจจัย   มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัตถปิจจัย   มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในวิตตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 [๒๑๘]  เพราะนวิปากปจจัย  นเหตุปจจัย  ในอารมัมณปจจัย  มี ๒ 
วาระ ...  ในอนันตรปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในสหชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  ม ี๒ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ    ในกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอาหารปจจัย   ม ี๒ วาระ  ในอินทริยปจจัย  มี ๒ วาระ  ในฌานปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนัตถิปจจัย  
ปจจัย  มี ๒ วาระ    ในวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ     ในอวิคตปจจัย  ม ี๒ 
วาระ. 
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 [๒๑๙]  เพราะวิปากปจจัย   นเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจัย   ใน   
สหชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ ...  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในกมัมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  ม ี๑   
วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี  วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิปป- 
ยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ 
วาระ. 
           ในนวปิากมูล   ที่มปีจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย   ทานยอ 
ไวไมแสดง. 
 [๒๒๐]  เพราะนอาหารปจจัย  ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ ...  ใน 
อัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในกัมมปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอัตถปิจจัย  มี ๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ในนอาหารมูล  ทีม่ีปจจนียปจจัยเปนมูลคต้ังแต ๒ ปจจัยข้ึนไป ทาน 
ยอไวไมแสดง. 
 [๒๒๑] เพราะนอินทริยปจจัย   ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ ...  ใน 
อัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในกมัม- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ในนอินทริยมูล ที่มีปจจนียปจจัยเปนมูลต้ังแต ๒ ปจจัยข้ึนไป ทาน  
ยอไวไมแสดง. 
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 [๒๒๒] เพราะฌานปจจัย   ในอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ...   ใน  
อนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ในสหชาต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย   ม ี
๑ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   ม ี ๑ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ  
ในกัมมปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนัตถิปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
          ในนฌานมูล  ที่มีปจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๑ ปจจัย  ทานยอ 
ไวไมแสดง. 
 [๒๒๓]   เพราะนมัคคปจจัย  นเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ 
วาระ...  ในอนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ     ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ     ในกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาร ะ     ในฌานปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัตถปิจจัย   มี ๑ วาระ   ในนตัถิปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
 [๒๒๔]  เพราะนมัคคปจจัย  นเหหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั  ใน 
สหชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ...  ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในกัมมปจจัย 
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มี ๑ วาระ     ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอวิคตปจจัย   มี ๑ 
วาระ.  
          ในนมคัคมูล   ที่มปีจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย    ทานยอ 
ไวไมแสดง. 
 [๒๒๕]  เพราะนสัมปยุตตปจจัย   ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอัญญมัญญ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนสิสยปจจัย   มี ๕ วาระ    ในกัมมปจจัย   มี ๕ 
วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๕ วาระ    ใน 
อินทริยปจจัย   มี ๕ วาระ   ในฌานปจจัย   มี ๕ วาระ   ในมัคคปจจัย   มี  
๕ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในอัตถปิจจัย  มี ๕ วาระ   ใน 
อวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 [๒๒๖]  เพราะนสัมปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  ในสหชาตปจจัย  ม ี
๑ วาระ...  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ     ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอวิคต-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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           ในนสัมปยุตตมูล  ที่มีปจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๒ ปจจัย  ทาน  
ยอไวไมแสดง. 
 [๒๒๗]  เพราะนวิปปยุตตปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...   ใน 
อารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ    ในอนนัตร-  
ปจจัย  มี ๓ วาระ     ในสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ     ในสหชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในกัมม- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๓ 
วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ    ใน 
มัคคปจจัย  มี ๓ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอัตถิปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ   ในวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ   ใน 
อวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๒๒๘]  เพราะนวิปปยุตปจจยั  นเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี 
๒ วาระ... ในอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ  ในสมนันตรปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในสหชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย  ม ี๒ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในกมัมปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๒ วาระ  ใน 
อินทริยปจจัย   มี ๒ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๒ วาระ  ในมัคคปจจัย   ม ี
๑ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ ในอัตถิปจจัย   ม ี๒ วาระ  ใน  
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นัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอวิคตปจจัย   ม ี๒  
วาระ.  
 [๒๒๙]  เพราะนวิปปยุตตปจจัย   นเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจัย  
ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๑ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอาหารปจจัย   
มี ๑ วาระ     ในอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ในนวปิปยุตตปจจัย  ที่มีปจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย ทาน 
ยอไวไมแสดง. 
 [๒๓๐]  เพราะโนนัตถิปจจัย... เพราะโนวิคตปจจัย  ในเหตุปจจัย 
มี ๕ วาระ...  ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสิสยปจจัย  มี ๕ วาระ   ในกัมม- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ    ในวิปากปจจัย    มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๕ 
วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๕ วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๕ วาระ   ใน 
มัคคปจจัย   มี ๕ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ    ในอคัตถิปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
 [๒๓๑]  เพราะโนวิคตปจจัย นเหตุปจจัย  ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ 
... ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๑ วาระ     ในนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
กัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี  
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๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน  
วิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอัตถปิจจัย มี ๑ วาระ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ.  
 [๒๓๒]  เพราะโนวิคตปจจัย    นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย   นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย   นอัญญมัญญปจจัย 
ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในกมัมปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
อินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในวิปปยตุตปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในอัตถิปจจัย     มี ๑ วาระ     ในอวิคตปจจัย    มี ๑ วาระ 
ฯ ล ฯ. 
 [๒๓๓]  เพราะโนวิคตปจจัย  นเหตุปจจัย... ฯลฯ... นกมัมปจจัย 
ในสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ...  ในนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหาร 
ปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ 
วาระ. 
 [๒๓๔]  เพราะโนวิคตปจจัย  นเหตุปจจัย... ฯลฯ... นกมัมปจจัย 
นวิปากปจจัย  นอาหารปจจัย  ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนิสสย- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอัตถิปจจัย    มี ๑ วาระ     ในอวิคตปจจัย    ม ี๑ 
วาระ.  
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 [๒๓๕] เพราะโนวิคตปจจัย  นเหตุปจจัย  ฯลฯ   นกัมมปจจัย  
นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย  นอินทริยปจจัย  นฌานปจจัย  นมัคค- 
ปจจัย  นสัมปยุตตปจจัย  นวิปปยุตตปจจัย  โนนัตถิปจจัย  ในสหชาต-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนสิสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                              ปจจยปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                      ปฏิจจวาระ  จบ 
 
                          อรรถกถาปจจยปจจนียานุโลมนัย 
           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงเร่ิมคําวา  นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ 
เทฺว  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ  เปนตน  เพ่ือแสดง 
การนับใน ปจจนียานุโลม.    ในปจจนียานุโลมนั้น   ปจจัยที่เหลือเวน 
อธิปติปจจัย  ยอมไดโดยอนุโลมในเหตุปจจัยที่ต้ังอยูโดยความเปนปจจนิก. 
สวนปจฉาชาตปจจัย ยอมไมไดโดยอนุโลมในปจจัยทั้งหมดน่ันเทียว.  ปจจัย 
๙ เหลาใดท่ีทานกลาวไววา  อรูปานฺเว  ปจจัยที่ต้ังอยูในฐานแหงนาม 
ที่เหลือยอมไมไดโดยอนุโลมในปจจัย ๗ ที่เหลือ  เวนปุเรชาตปจจัย  และ 
อาเสวนปจจัย   ซึ่งต้ังอยูโดยเปนปจจนิก.   จริงอยู  ธรรมท่ีไมเกิดจาก 
อารัมมณปจจัยเปนตน  ยอมไมไดอนันตรปจจัย  เปนตน. 
           ก็ปฏสินธิวิบาก  และวิบากท้ังหมดจากปุเรชาตปจจัย  แมจะไมเกิด 
จากอาเสวนะกับกิริยามโนธาตุ  ก็ยอมไดอนันตรปจจัยเปนตน. เพราะฉะนั้น  
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พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ปุเรชาตฺจ  อาเสวนฺจ เปตฺวา  ดังนี้  
ปจจัยที่เหลือเวนอวิคตปจจัย  ยอมไดโดยอนุโลมในปุเรชาปจจัย  ปจฉา- 
ชาตปจจัย   อาเสวนปจจัย  วิปากปจจัย  วิปปยุตตปจจัย  ที่ต้ังอยูโดยเปน 
ปจจนิก.    เวนวิปากปจจัยเสีย     ที่เหลือยอมไดโดยอนุโลมในกัมมปจจัย 
ที่ต้ังอยูโดยปจจนิก.    เวนปจจัยที่อุปการะในที่ทั้งปวง    และอัญญมัญญ- 
ปจจัย   กัมมปจจัย    อาหารปจจัย   และอินทริยปจจัย   ที่เหลือยอมไมได  
โดยอนุโลมในอาหารปจจัยและอินทริยปจจัย       ซึ่งต้ังอยูโดยเปนปจจนิก. 
ปจจัยนอกนี้ยอมไดดวยอํานาจที่เหมาะสม เหตุปจจัย อธิปติปจจัย อาเสวน- 
ปจจัย  และมัคคปจจัย   ยอมไมไดโดยอนุโลมในฌานปจจัยที่ต้ังอยูโดยเปน 
ปจจนิก.  ในมัคคปจจัย ที่ต้ังอยูโดยเปนปจจนิก  ยอมไมไดเหตุปจจัย และ 
อธิปติปจจัยโดยเปนอนุโลม.        ในวิปปยุตปจจัยที่ต้ังอยูโดยเปนปจจนิก 
เวนปุเรชาตปจจัยยอมไดปจจัยที่เหลือโดยอนุโลม  บัณฑิตครั้นทราบปจจัย 
ที่ไมไดโดยเปนอนุโลม  ในบรรดาปจจัยที่ต้ังอยูโดยเปนปจจนิกอยางนี้แลว 
พึงทราบดวยการนับดวยอํานาจปจจัยที่นับไดนอยกวา  ในการเปรียบเทียบ 
กับปจจัยนั้น. 
           ในนาติกาท้ังหลายมีทุกะมาติกาเปนตนใด ๆ    อันทานแสดงเริ่มแต 
ปจจัยใด ๆ   ในนัยทั้งหลายมีทุมลูกนัยเปนตน     ทุกะมาติกาน้ัน ๆ ทาน 
แสดงไวแลวโดยวิธีใด ๆ   ดวยอํานาจปจจัยที่หาไดและหาไมได    บัณฑิต 
พึงกําหนดทุกะมาติกาเปนตนนั้นใหดี   โดยวิธีนัน้ ๆ.    พึงทราบวินิจฉัย 
ในคําน้ัน     อันพระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะแสดงนัยมีทุมลูกนัยเปนตน   ดวย 
อํานาจเหตุปจจัยตรัสวา      นเหตุปจฺจยา   นารมฺมณปจฺจยา ฯ เป ฯ 
นาเสวนปจฺจยา ดังน้ี   แลวตรัสคําใดไว   คําอธิบายท้ังหมดเชนเดียวกัน  
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จนถึงอาเสวนปจจัย   พึงทราบความเหมือนกันของคําน้ัน   กับคําวา  
นอฺมฺปจฺจยา สหชาเต เอกฺ เพราะนอัญญมัญญปจจัย  ในสหชาต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ ใด  ที่ทานเขียนไวในภาษาสิงหลวา   พระอาจารยยอม 
รวมเอาซ่ึงปจจัย ๕ ใน นกัมมปจจัย  ที่คํานวณแลว พึงทราบใจความ 
แหงคําน้ันดังน้ี  ปจจัย ๕ เริ่มตนแต  นเหตุปจจัย  อันทานแสดงไวอยาง 
นี้วา  บัณฑิตยอมไดวิสัชนาขอหนึ่งในสหชาตปจจัย  ที่ตอกับนกัมมปจจัย  
อยางนี้วา นกมฺมปจฺจยา ดังน้ี  ยอมไดโดยอนุโลม  ปจจัยอ่ืนไมได  ใน 
ฐานอ่ืนที่เปนแบบน้ี  บณัฑิตไมควรถือเอาพยัญชนะ ควรถือเอาเฉพาะเน้ือ 
ความท่ีประสงคเทาน้ัน.  จริงอยู  พยญัชนะเชนนัน้พระโบราณาจารยเขียน 
ไวเปนภาษาสันสกฤต  เพ่ือรอยกรองตามความทรงจําของตน. 
          อีกอยางหน่ึง    แมในบรรดาปจจยุบบันธรรมในปจจนียานุโลมนี้ 
อัตถิธรรม (อัตถิปจจัย) ยอมไดกัมมปจจัย  แตไมไดอินทริยปจจัย.  อัตถ-ิ 
ธรรมนั้นพึงทราบดวยอํานาจ   รูปชีวติินทรียในอสัญญสัตว   และใน 
ปวัตติกาลในปญจโวการภพ   อัตถิธรรมท่ีไดมัคคปจจัยแตไมไดเหตุปจจัย 
อัตถิธรรมนัน้ พึงทราบดวยอํานาจโมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจและอุทธัจจ- 
สัมปยุตตจิต  อัตถิธรรมทีไ่ดฌานปจจัยแตไมไดมัคคปจจัย  อัตถิธรรมนั้น 
พึงทราบดวยอํานาจมโนธาตุและอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ. บรรดาความใน 
อัตถิปจจัยน้ัน กัมมชรูปยอมไดกัมมปจจัย  ดวยอํานาจนานักขณิกกัมมปจจัย 
เทาน้ัน.   ในปจจัยเหลาน้ัน รูปธรรมยอมไมไดเหตุปจจัย  อธิปติปจจัย 
วิปากปจจัย  อินทริยปจจัย ฌานปจจัย และมัคคปจจัย. ปจจัยที่เขาไดทุกที่ 
ไมมีปจจนียะ  ในอเหตุกจิตไมมีอธิปติปจจัยแล. ในอธิการน้ี  บัณฑิตพึง 
ทราบวาระแหงการคํานวณดวยอํานาจปกิณกะ  แมเหลาน้ีโดยไมงมงาย.  
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           ในขอน้ันมีนัยดังตอไปนี้   อเหตุกโมหะ และอเหตุกวิบาก  และกิริยา  
เทาน้ัน เปนปจจยุบบันธรรมในพระบาลีนี้วา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว 
เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย    ม ี๒ วาระ     คําวา  ม ี๒ วาระ  
ในอธิการน้ีทานจึงหมายเอา    อกุศลกับอกุศล    อัพยากตะกับอัพยากตะ. 
แมในคําท่ีเหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.     สวนในอาเสวนปจจัยยอมไมไดวิบาก 
และกิริยามโนธาตุ เพราะฉะนั้นในที่นี้ คําวา อพฺยากเตนาพฺพากต บัณฑิต  
พึงทราบดวยอํานาจอเหตุกมโนวิญญาณธาตุฝายกิริยา.   สองบทวา  วิปาเก  
เอก  ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ คืออัพยากตะกับอัพยากตะน่ันเอง.  คําวา 
มคฺเค เอก  คืออกุศลกับอกุศล.  คําวา เหตุยา  ปฺจ  ในเหตุปจจัย มี ๕ 
วาระ  ในอารัมมณมูลกนยั  ทานกลาวหมายเอารูปเทาน้ัน.  จริงอยู  รูปนั้น 
ยอมเกิดเพราะอาศัยสวน ๕  คือ กุศล อกุศล อัพยากตะ กุศลกับอัพยากตะ 
และอกุศลกบัอัพยากตะ. แมในปญจกะท้ังปวงก็นัยนี้เหมือนกัน. สองบทวา 
อฺมฺเ เอก   ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๑ วาระ   ทานกลาวหมายเอา 
มหาภูตรูปและวัตถุรูป. จริงอยู   รูปเหลาน้ันยอมเกิดเพราะนอารัมมณ- 
ปจจัย        เพราะอัญญมัญญปจจัย.    แมใน    ติมลูกนัย   ก็มีนยัอยางนี้  
เหมือนกัน.   
           คําวา  เหตุยา  นว   ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนาธิปติมูลกนัย 
ทานกลาวไวแลวในเหตุปจจัยตอนุโลมนัย.   แมคําวา  ตีณิ=๓ เปนตน 
ก็เชนเดียวกับคําท่ีกลาวแลวในอนุโลมนัยในหนหลัง. ใน  ติมูลกนัย คําวา 
เทฺว=๒ วาระ  เหมือนกับที่กลาวไวแลว  ใน นเหตุปจจัยมูละ อารัมมณ- 
ปจจยมูลี   ในหนหลัง.    ใน นปุเรชาตมูลกนัย     คําวา เหตุยา สตฺต 
ในเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวในนปุเรชาต-  
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ปจจัยในหนหลัง      โดยนัยมีอาทิวา อารุปฺเป  กุสล เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ  
(ขันธ ๓ อาศัยกุศลขันธ ๑ ในอรูปภูมิ). แมในสัตตกะท้ังปวงก็นัยนี้. ใน  
นกัมมมูลกนยั   คําวา เหตุยา   ตีณ ิในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  เปนตน  
เจตนาเทาน้ันเปนปจจยุบบัน    เพราะฉะนั้น   คําวา ๓ วาระ  ทานจึงกลาว 
หมายเอาการเกิดข้ึนเพราะอาศัย   กุศล   อกุศล   แลอัพยากตะ.   โดยนัยนี ้
บัณฑิตพึงทราบการนับจํานวนวาระในอาคตสถาน (ที่มา)   วา ๑, ๒, ๓,  
๕, ๗, ๙  สวนการนับจํานวนอีก ๓ วา ๔, ๖, ๘ เหลาน้ี ไมมีเลย.   
                    อรรถกาถาปจจยปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                    วรรณนาเนื้อความแหงปฏิจจวาระ  จบ   
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                                 ๒.  สหชาตวาระ  
                                 ปจจยานุโลมนัย 
 [๒๓๖]  ๑. กศุลธรรมเกิดรวมกับกุศลธรรม   เกิดขึน้เพราะเหตุ- 
ปจจัย   
          คือ ขันธ ๓ เกิดรวมกับขันธ ๑ ที่เปนกุศล,  ขันธ ๑ เกิดรวมกับ 
ขันธ ๓.  ขันธ ๒ เกิดรวมกับขันธ ๒. 
             ๒. อพัยากตธรรมเกิดรวมกับกุศลธรรม   เกดิขึ้นเพราะ 
เหตุปจจัย 
          คือ จิตตสมุฏฐานรูป  เกิดรวมกบัขันธทั้งหลาย  ที่เปนกุศล. 
             ๓. กศุลธรรมและอัพยากตธรรม   เกิดรวมกับกุศลธรรม 
เกเดขึ้นเพราะเหตุปจจัย 
          คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  เกิดรวมกับขันธ ๑ ทีเ่ปนกุศล, 
ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป  เกิดรวมกับขันธ ๓,  ขันธ ๒ และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  เกิดรวมกับขันธ ๒. 
 [๒๓๗]  ๔. อกุศลธรรม  เกิดรวมกับอกุศลธรรม  เกิดขึ้นเพราะ 
เหตุปจจัย 
          คือ ขันธ ๓ เกิดรวมกับขันธ ๑ ที่เปนอกุศล,   ขันธ ๑ เกดิรวม 
กับขันธ ๓, ขันธ ๒ เกิดรวมกับขันธ ๒. 
             ๕. อพัยากตธรรม  เกิดรวมกบัอกุศลธรรม  เกิดขึ้นเพราะ 
เหตุปจจัย  
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  เกิดรวมกับขันธทั้งหลาย  ที่เปนอกุศล.  
              ๖. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  เกิดรวมกับอกุศลธรรม 
เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย  
           คือ ขันธ ๓    และจิตตสมุฏฐานรูป     เกิดรวมกับขันธ ๑ ที่เปน 
อกุศล,    ขันธ ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป    เกิดรวมกับขันธ ๓,   ขันธ ๒ 
และจิตตสมุฏฐานรูป  เกดิรวมกับขันธ ๒. 
 [๒๓๘]  ๗. อัพยากตธรรมเกิดรวมกบัอัพยากตธรรม เกิดขึ้นเพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป     เกิดรวมกับขันธ ๑  ที่เปน 
อัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา,   ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป   เกิด 
รวมกับขันธ ๓,  ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  เกดิรวมกับขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓ และกฏัตตารูป   เกิดรวมกับขันธ ๑ ที ่
เปนอัพยากตวิบาก,   ขันธ ๑ และกฏัตตารูป   เกิดรวมกับขันธ ๓,  ขันธ 
๒ และกฏัตตารูป เกิดรวมกับขันธ ๒,  หทยวัตถุเกิดรวมกับขันธทั้งหลาย, 
ขันธทั้งหลายเกิดรวมกับหทยวัตถุ.     
           มหาภูตรูป ๓ เกิดรวมกับมหาภูตรูป ๑,   มหาภูตรูป ๑ เกิดรวมกับ 
มหาภูตรูป ๓,  มหาภูตรูป ๒ เกิดรวมกับมหาภูตรูป ๒,  จิตตสมุฏฐานรูป 
และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  เกิดรวมกับมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 [๒๓๙]  ๘. อัพยากตธรรม   เกิดรวมกับกุศลธรรมและอัพยากต- 
ธรรม  เกิดขึน้เพราะเหตุปจจัย 
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           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  เกิดรวมกับขันธทั้งหลาย  ที่เปนกศุลและ  
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
              ๙.  อัพยากตธรรม  เกิดรวมกับอกุศลธรรมและอัพยากต- 
ธรรม  เกิดขึน้เพราะเหตุปจจัย  
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  เกิดรวมกับขันธทั้งหลาย  ที่เปนอกุศลและ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           พึงใหพิสดารเหมือนอยางในปฏิจจวาระ. 
 
                    การนับวาระในอนุโลมแหงสหชาตวาระ 
 [๒๔๐]   ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ...    ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัยมี ๓ วาระ 
ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ    ในกัมม- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๙  
วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในฌานปจจัย   มี ๙ วาระ    ใน 
มัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ   ใน 
วิคตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                             ปจจยานุโลมนัย  จบ 
           พึงนับวาระ  เหมือนกับนับวาระในปฏิจจวาระ. 
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                           ปจจยปจจนียนัย  
 [๒๔๑]  อกศุลธรรม   เกดิรวมกับอกุศลธรรม   เกดิขึ้นเพราะ 
นเหตุปจจัย  
          คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   เกิดรวม 
กับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 [๒๔๒]  อัพยากตธรรม  เกิดรวมกับอพัยากตธรรม  เกิดขึ้นเพราะ 
นเหตุปจจัย 
          คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    เกิดรวมกับขันธ  ๑  ที่เปน 
อัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา,   ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป  เกิดรวม 
กับขันธ ๓,  ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  เกิดรวมกับขันธ ๒. 
          ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ และกฏัตตารูป เกิดรวมกับขันธ ๑ 
ที่เปนอัพยากตวิบาก,  ขันธ ๑ และกฏตัตารูป      เกิดรวมกับขันธ ๓, 
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป  เกิดรวมกับขันธ ๒,  หทยวัตถุ  เกิดรวมกับขันธ 
ทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลายเกิดรวมกับหทยวัตถุ. 
          มหาภูตรูป ๓ เกิดรวมกับมหาภูตรูป ๑,   มหาภูตรูป ๑ เกิดรวมกับ 
มหาภูตรูป ๓,  มหาภูตรูป ๒ เกิดรวมกับมหาภูตรูป ๒, จิตตสมุฏฐานรูป 
และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป   พาหิรรูป   อาหารสมุฏฐานรูป  อุตุสมุฏ- 
ฐานรูป  เกิดรวมกับมหาภูตรูปทั้งหลาย.   
          สําหรบัพวกอสัญญสัตว      มหาภูตรูป ๓ เกิดรวมกับมหาภูตรูป ๑ 
ฯลฯ  กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  เกิดรวมกับมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
          พึงใหพิสดารเหมือนอยางในปฏิจจวาระ.  
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              การนับวาระในปจจนียะแหงสหชาตวาระ  
 [๒๔๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ...ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๙  วาระ    ในนอนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๕ วาระ ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๗ วาระ    ใน  
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๙ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๕ วาระ     ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕  วาระ  ในโนวิตต- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ. 
                                  ปจจยปจจนียนัย  จบ 
 
                               ปจจยานุโลมปจจนียนัย 
              การนับวาระในอนุโลมปจจนียะแหงสหชาตวาระ 
 [๒๔๔]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ...  ใน 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย    มี ๕ วาระ  ใน 
นสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๕ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย     มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๙ วาระ ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตต-  
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ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   
มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๕ วาระ.  
                           ปจจยานุโลมปจจนียนัย  จบ 
                               ปจจัยปจจนียานุโลมนัย 
              การนับวาระในปจจนียานุโลมแหงสหชาตวาระ  
 [๒๔๕]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย    มี ๒ วาระ...   ใน 
อนันตรปจจัย   มี ๒ วาระ    ในสมนนัตรปจจัย  มี ๒ วาระ  ในสหชาต-  
ปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในนิสสยปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ  ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๒ วาระ 
ในฌานปจจัย   มี ๒ วาระ    ในมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ    ในสมัปยุตต- 
ปจจัย  มี  ๒วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอัตถิปจจัย  ม ี ๒ 
วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ  ในวิคตปจจัยมี ๒ วาระ  ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                             ปจจัยปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                    สหชาตวาระ  จบ 
        ขอความในสหชาตวาระ  เหมือนขอความในปฏิจจวาระ. 
        ขอความในปฏิจจวาระ  เหมือนขอความในสหชาตวาระ. 
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                             อรรถกถาสหชาตวาระ  
           พึงทราบวินิจฉัย  ใน สหชาตวาระ  ตอไป:-   
            คําวา กุสล ธมฺม สหชาโต   เกิดรวมกับกุศลธรรม   คือ เพราะ 
อาศัยกุศลธรรม    จึงเกิดรวมกันกับกุศลธรรมน้ัน    คําท่ีเหลือในสหชาต- 
วาระนี้    พึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลวในปฏิจจวาระ.    ก็ในอวสานแหง 
ปฏิจจวาระทานกลาวคํานี้ไววา     อรรถแหง สหชาต ศัพท    ชื่อวาเปน 
อรรถแหง  ปฏิจฺจ  ศัพท   อรรถแหง  ปฏิจฺจ  ศัพท   ชื่อวาเปนอรรถแหง 
สหชาต  ศัพท  ดังนี้     เพ่ือแสดงวาวาระทั้งสองน้ี     วาโดยเนื้อความแลว 
ไมมีขอแตกตางกัน.     จริงอยู    โดยใจความแลว    วาระทั้งสองน้ีไมมีขอ 
แตกตางกันเลย     ถึงอยางนั้นทานก็กลาวไวเพ่ือกําหนดความหมายของกัน 
และกัน     จริงอยู    ในคําวา  จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเป จ  อาศัยจักขุและรูป 
เปนตน    ทานกลาวไววา  ปจจยุบบันธรรมยอมเกิดเพราะอาศัยจักขุและรูป 
(จักขุปสาท  กับรูปปารมณ)   แมที่ไมไดเกิดพรอมกัน.   ก็อุปาทายรูป  แม 
ที่เกิดพรอมกันก็หาเปนปจจัยแกมหาภูตรูปไดไม    วาระทั้งสองน้ี     ทาน 
กลาวไวเพ่ือกําหนดความเปนสหชาตโดยปฏิจจวาระ      และภาวะท่ีปจจัย  
ซึ่งทานกลาววา ปฏิจฺจ   เปนสหชาตะ  โดยสหชาตวาระ. 
          อีกอยางหน่ึง  วาระทั้งสองน้ี   ทานกลาวไวดวยอํานาจเทศนาวิลาสะ 
ตามอัธยาศัยของเหลาสัตวผูจะหย่ังรูโดยประการน้ัน  และดวยอํานาจความ 
รูแตกฉานในนิรุตติปฏิสัมภิทา. 
                                  จบอรรถกถาสหชาตวาระ  
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                               ๓. ปจจยวาระ  
                              ปจจยานุโลมนัย 
 [๒๔๖]  ๑.  กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,  ขันธ ๑ อาศัยขันธ  
๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
             ๒. อพัยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศลเกิดข้ึน. 
             ๓. กศุลธรรมและอัพยากตธรรม   อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกศุลเกิด 
ข้ึน,  ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกดิข้ึน, ขันธ ๒ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
 [๒๔๗]  ๔. อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน, ขันธ ๑ อาศัยขันธ 
๓ เกิดข้ึน, ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
             ๕. อพัยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศลเกิดข้ึน.  
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              ๖. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิด 
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิด 
ข้ึน.  ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๓ เกดิข้ึน, ขันธ ๒ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
 [๒๔๘]   ๗. อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยาธรรมเกดิขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก    และ 
อัพยากตกิริยาเกิดข้ึน,   ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๓ เกิด 
ข้ึน,  ขันธ ๒ และจิตตสมุฎฐานรูป  อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
           ในปฏิสนธิขณะ     ขันธ ๓ และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
อัพยากตวิบากเกิดข้ึน,     ขันธ ๑ และกฏัตตารูป   อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน, 
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน     หทยวัตถุ   อาศัยขันธ 
ทั้งหลายเกิดข้ึน,  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน    มหาภูตรูป ๑ อาศัย 
มหาภูตรูป ๓ เกิดข้ึน,  มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดข้ึน,   จิตต- 
สมุฏฐานรูป    และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป     อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย  
เกิดข้ึน. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา   อาศัยหทย-  
วัตถุเกิดข้ึน.                                                                          
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              ๘. กุศลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้  เพราะเหตุ- 
ปจจัย  
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.   
              ๙. อกุศลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะเหตุ 
ปจจัย    
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๑๐. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล   อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน,    จิตตสมุฏ- 
 ฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน.                                       
              ๑๑. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล   อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.   จิตตสมุฏ- 
ฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายเกิดข้ึน.                                       
 [๒๔๙]  ๑๒. กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิดข้ึน,  ขันธ๑ 
อาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุเกิดข้ึน,  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน.  
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              ๑๓. อัพยากตธรรม   อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล  และมหาภูต-  
รูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
              ๑๔. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม   อาศัยกุศลธรรมและ 
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิด,  ขันธ ๑ 
อาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุเกิดข้ึน,   ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน,   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน.    
 [๒๕๐] ๑๕. อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมและอพัยากตธรรมเกิด 
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลและหทยวัตถุเกิดข้ึน,  ขันธ๑ 
อาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุเกิดข้ึน,    ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน. 
              ๑๖. อัพยากตธรรม   อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                    
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศลและมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน. 
              ๑๗. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรมและ 
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
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           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอกุศลและหทยวัตถุเกิดข้ึน,  ขันธ  
๑ อาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุเกิดข้ึน,  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทย- 
วัตถุเกิดข้ึน,   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศยัขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศลและมหา- 
ภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน.    
 [๒๕๑] ๑. กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย                                    
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,     ขันธ ๑ อาศัยขันธ 
๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
 [๒๕๒] ๒. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น   เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน,       ขันธ ๑ อาศัย  
ขันธ ๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน.               
              ๓. อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา 
เกิดข้ึน.  ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบากเกิด 
ข้ึน,    ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน,     ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน, 
ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน,   จักขุวิญาณ   อาศัยจักขายตนะเกิด 
ข้ึน,  โสตวิญญาณ   อาศัยโสตายตนะเกิดข้ึน,  ฆานวิญญาณ  อาศัยฆานาย- 
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ตนะเกิดข้ึน,  ชิวหาวิญญาณ อาศัยชิวหายตนะเกิดข้ึน, กายวิญญาณ อาศัย  
กายายตนะเกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก    อัพยากตกิริยา 
อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.   
 [๒๕๓]  ๔. กุศลธรรม  อาศัยอัพยาตธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๕.  อกุศลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล   อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน  
 [๒๕๔]  ๖. กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิดข้ึน  ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
 [๒๕๕]  ๗. อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมและอพัยากตธรรมเกิด 
ขึ้นเพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลและหทยวัตถุเกิดข้ึน  ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒  และหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
 [๒๕๖]  ๑. กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
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           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน  ฯ ล ฯ  มี ๓ วาระ.๑  
              ๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน ฯ ล ฯ  ม ี๓ วาระ.๒ 

              ๗. อัพยากตธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมเกิดข้ึน  เพราะ                                                                             
อธิปติปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากต- 
วิบาก และอัพยากตกิริยาเกิดข้ึน, ฯลฯ  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
เกิดข้ึน, จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน, 
ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา   อาศัยหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน. 
              ๘. กุศลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้  เพราะอธิปติ- 
ปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
           อธิปติปจจัย  มี ๑๗ วาระ  พึงใหพิสดารเหมือนอยางเหตุปจจัย. 
 [๒๕๗] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอนันตรปจจัย 
...เพราะสมนันตรปจจัย. 
           อนันตรปจจัยและสมนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ   พึงใหพิสดาร 
เหมือนอยางอารัมมณปจจัย. 
๑. ดูขอ ๒๔๖  ๒. ดูขอ ๒๔๗.  
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 [๒๕๘]  ๑. กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะสหชาต-  
ปจจัย  
          คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน ฯลฯ  ม ี ๓ วาระ.๑ 

             ๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะสหชาต- 
ปจจัย 
          คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน ฯลฯ  ม ี๓ วาระ๒ 

             ๗. อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
สหชาติปจจัย 
          คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากต- 
วิบาก  และอัพยากตกิริยาเกิดข้ึน  ฯ ลฯ.   ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  มหา- 
ภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑เกิดข้ึน ฯลฯ.  พาหิรรปู อาหารสมุฏฐานรูป 
อุตุสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน.๓ 

          สําหรบัพวกอสัญญสัตว  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน 
ฯลฯ  กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน  จักขุ- 
วิญญาณ  อาศัยจักขายตนะเกิดข้ึน  ฯลฯ   กายวิญาณ  อาศัยกายายตนะ 
เกิดข้ึน     ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก    และอัพยากตกิริยา   อาศัย  
หทยวัตถุเกิดข้ึน.   
             ๘. กศุลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น   เพราะสห- 
ชาตปจจัย 
๑. ดูขอ ๒๔๖. ๒. ดูขอ ๒๔๗.  ๓. ตามนัยแหงขอ ๖๐ แตบาลีในขอ ๒๕๘ นาจะตก ฯลฯ 
ไป ๓ แหง  จึงไดเติมไวใหครบ. 
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           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.  
           สหชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ  พึงใหพิสดารเหมือนเหตุปจจัย. 
 [๒๕๙] ๑. กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญ- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ฯลฯ๑   
              ๒. อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญ-   
มัญญปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ฯลฯ  
              ๓. อัพยากตธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น   เพราะ 
อัญญมัญญปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ   ที่เปนอัพยากตวิบาก  และอัพยากตกิริยา 
เกิดข้ึน ฯลฯ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
           ในปฏิสนธิขณะ     ขันธ ๓ และหทยวัตถุ     อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
อัพยากตวิบากเกิดข้ึน  ฯลฯ   ขันธ ๒ และหทยวัตถุ   อาศัยขันธ ๒ เกิด 
ข้ึน,  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน   ฯลฯ     มหาภูตรปู ๒ 
อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดข้ึน, อาหารสมุฏฐานรูป   อุตุสมุฏฐาน- 
รูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
๑.-๒.  ดูขอ ๖๑.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 290 

           สําหรับพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย     มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑  
เกิดข้ึน ฯลฯ  มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดข้ึน.   
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะเกิดข้ึน ฯลฯ   กายวิญญาณ  อาศัย 
กายายตนะเกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา 
อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๔. กุศลธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้  เพราะ 
อัญญมัญญปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
           อัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ  พึงใหพิสดารอยางอารัมมณปจจัย 
(ดูขอ ๒๕๑-๒๕๔). 
 [๒๖๐]  กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น  เพราะนิสสยปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกศุล ฯลฯ. 
           นิสสยปจจัย  มี ๑๗ วาระ   พึงใหพิสดารเหมือนอยางสหชาต-  
ปจจัย. 
 [๒๖๑]  กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น  เพราะอุปนิสสยปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล ฯลฯ. 
           อุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ  เหมือนกับอารัมมณปจจัย. 
 [๒๖๒]  ๑. กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะปุเรชาต- 
ปจจัย 
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          คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน  ฯ ลฯ  ขันธ ๒ อาศัย  
ขันธ ๒ เกิดข้ึน,    ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน    เพราะปุเรชาต- 
ปจจัย.                                                                                
              ๒. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะปุเรชาต- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน ฯลฯ    ขันธ ๒ 
อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน   ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน  เพราะปุเรชาต- 
ปจจัย 
              ๓. อัพยาตธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น    เพราะ 
ปุเรชาตปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา 
เกิดข้ึน ฯลฯ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน,    ขันธทั้งหลาย    อาศัย 
หทยวัตถุเกิดข้ึน   เพราะปุเรชาตปจจัย,    จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ 
เกิดข้ึน  ฯลฯ   กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะเกิดข้ึน. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา   อาศัยหทย- 
วัตถุเกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลาย   อาศัยวัตถุเกิดข้ึนเพราะปุเรชาตปจจัย. 
              ๔. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะปุเรชาต- 
ปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน,  ขันธทั้งหลาย 
อาศัยวัตถุเกิดข้ึน   เพราะปุเรชาตปจจัย.  
              ๕. อกุศลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะปุเร- 
ชาตปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน  ขันธทั้งหลาย   
อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน   เพราะปุเรชาตปจจัย.  
              ๖. กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะปุเรชาตปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล   และหทยวัตถุเกิดข้ึน ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒   และหทยวัตถุเกดิข้ึน  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทย- 
วัตถุเกิดข้ึน   เพราะปุเรชาตปจจัย. 
              ๗. อกุศลธรรม   อาศัยอกุศลธรรมและอพัยากตธรรมเกิด 
ขึ้น  เพราะปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศล  และหทยวัตถุเกิดข้ึน ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดข้ึน,    ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ 
เกดิข้ึน  เพราะปุเรชาตปจจัย. 
 [๒๖๓] ๑. กศุลธรรม   อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น   เพราะอาเสวน- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน ฯ ลฯ.  
              ๒. อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอาเสวน- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน ฯลฯ. 
              ๓. อัพยาตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
อเสวนปจจัย 
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           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตกิริยาเกิดข้ึน,  ขันธ ๑  
อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน,     ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน,    ขันธทั้งหลาย 
เปนอัพยากตกิริยา  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.  
              ๔. กุศลธรรม  อาศัยอัพยาตธรรมเกิดขึ้น  เพราะอาเสวน- 
ปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.  
              ๕. กุศลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้   เพราะ 
อาเสวนปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.  
              ๖. กศุลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
ฯลฯ 
              ๗. อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมและอพัยากตธรรมเกิด 
ขึ้น  เพราะอาเสวนปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศล  และหทยวัตถุเกิดข้ึน ฯลฯ 
 [๒๖๔] ๑. กศุลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะกัมมปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน  ม ี๓ วาระ.  
              ๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
              ๗. อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
กัมมปจจัย. 
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           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก  และอัพยากตกิริยา  
เกิดข้ึน ฯลฯ  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน ฯลฯ.  
           ในปฏิสนธิขณะ  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดข้ึน ฯลฯ. 
           สําหรับพวกอสัญญสัตว  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน 
ฯลฯ  กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะเกิดข้ึน ฯลฯ   กายวิญญาณ  อาศัย 
กายายตนะเกิดข้ึน,    ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา 
อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๘. กุศลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้  เพราะกัมม- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลาย่ีเปนกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๙. อกุศลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้  เพราะกัมม- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน ฯลฯ๑  
              ๑๖. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม    อาศัยกุศลธรรมและ 
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะกัมมปจจัย 
              ๑๗. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม   อาศัยกุสลธรรมและ 
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะกัมมปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศล  และหทยวัตถุเกิดข้ึน ฯ ลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล   แลมหาภตูรูปทั้งหลาย 
เกิดข้ึน. 
๑. กัมมปจจยั มี ๑๗ วาระ  ดเูหตุปจจยั ๑๗ วาระ ขอ ๒๔๖-๒๕๐.  
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 [๒๖๕] ๑. อพัยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ  
วิปากปจจัย  
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบากเกิดข้ึน  ฯลฯ  ใน 
ปฏิสนธิขณะ  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน ฯลฯ.  
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะเกิดข้ึน ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัย 
กายายตนะเกิดข้ึน,    ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก    อาศัยหทยวัตถุ 
เกินข้ึน. 
 [๒๖๖] ๑. กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอาหารปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน  ม ี๓ วาระ. 
              ๔. อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  ม ี๓ วาระ 
              ๗. อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
อาหารปจจยั 
           ฯลฯ ในขณะปฏิสนธิ    มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน 
ฯลฯ   จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะเกิดข้ึน  ฯลฯ   กายวิญญาณ  อาศัย 
กายายตนะเกิดข้ึน,    ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา 
อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
           พึงใสใหครบ ๑๗ วาระ (เหมือนเหตุปจจัย) 
 [๒๖๗]  กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอินทริยปจจัย  ฯลฯ 
           อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอินทริยปจจัย ฯลฯ 
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           อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะอินทริยปจจัย  
ฯลฯ. 
           สําหรับพวกอสัญญสัตว    มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน 
จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะเกิดข้ึน  ฯ ลฯ   กายวิญญาณ   อาศัยกายา-  
ยตนะเกิดข้ึน.     ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา 
อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน   เพราะอินทริยปจจัย. 
           พึงใหพิสดารเหมือนอยางกัมมปจจัย   (มี ๑๗ วาระ)  
 [๒๖๘]  กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะฌานปจจัย ฯลฯ 
เพราะมัคคปจจัย 
           ฌานปจจัยก็ดี  มัคคปจจัยก็ดี  พึงใหพิสดารเหมือนเหตุปจจัย  (มี 
๑๗ วาระ).   
 [๒๖๙]  กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น  เพราะสัมปยุตตปจจัย 
           ปจจัยนี้    แสดงเหมือนอยางอารัมมณปจจัย   (ม ี๗ วาระ). 
 [๒๗๐]  ๑. กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน ฯลฯ   ขันธ ๒ อาศัย 
ขันธ ๒ เกิดข้ึน,    ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน    เพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
              ๒. อัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึน้  เพราะวิปป- 
ยุตตปจจัย 
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           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศลเกิดข้ึน,  หทย-  
วัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย.                       
              ๓. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น 
เพราะวิปปยุตตปจจัย   
           คือ ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน 
ฯลฯ   ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป      อาศยัขันธ ๒ เกิดข้ึน,      ขันธ 
ทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน    เพราะวิปปยุตตปจจัย,   จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
              ๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน ฯลฯ       ขันธ ๒ 
อาศยัขันธ ๒ เกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน    เพราะวิปป- 
ยุตตปจจัย. 
              ๕. อัพยากตธรรม  อาศัยอกศุลธรรมเกิดขึ้น  เพราะวิปป- 
ยุตตปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศลเกิดข้ึน, หทย- 
วัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย.  
              ๖. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม   อาศัยอกุศลธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิด 
ข้ึน ฯลฯ  ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน,   ขันธ  
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ทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน    เพราะวิปปยุตตปจจัย    จิตตสมุฏฐานรูป  
อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
              ๗. อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากต- 
 วิบาก    และอัพยากตกิริยาเกิดข้ึน  ฯลฯ    ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  
อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน   ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน   เพราะวิปป- 
ยุตตปจจัย,   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตต-  
ปจจัย,    ในขณะปฏิสนธิ  ขันธ ๓ และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
อัพยากตวิบากเกิดข้ึน ฯ ลฯ   ขันธ ๒ และกฏัตตารูป   อาศัยขันธ ๒ เกิด 
ข้ึน,  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย,  กฏัตตา- 
รูป    อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน    เพราะวิปปยุตตปจจัย,    หทยวัตถุอาศัย 
ขันธทั้งหลายเกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.   ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย   หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย 
เกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย   มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน 
ฯลฯ    อุปาทารูปที่เปนจิตตสมุฏฐานรูปและกฏัตตารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน,    จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน    เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะเกิดข้ึน ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัย 
กายายตนะเกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลายที่เปนพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา 
อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน   เพราะวิปป- 
ยุตตปจจัย.  
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           ๘. กศุลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะวิปป-  
ยุตตปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน,  ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย.  
           ๙. อกศุลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน,  ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           ๑๐. กศุลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิด 
ขึ้น  เพราะวิปปยุตตปจจัย  
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน, จิตตสมุฏฐาน- 
รูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน 
เพราะวิปปยุตตปจจัย,   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน   เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย. 
              ๑๑. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล   อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน   จิตตสมุฏ- 
ฐานรูป    อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน,     ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย,   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน 
เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
              ๑๒. กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะวิปปยุตตปจจัย 
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           คือ ขันธ ๓ อาศัย  ขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิดข้ึน,   ขันธ ๑   
อาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุเกิดข้ึน,   ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย.   
              ๑๓. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมและอพัยากตธรรมเกิด 
ขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน,    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน    เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย.   
              ๑๔. กุศลธรรม และอัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมและ 
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิดข้ึน,  ขันธ ๑ 
อาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุเกิดขันธ ๒ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศลและมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน,    ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน    เพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย,    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน    เพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
              ๑๕. อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมและอพัยากตธรรมเกิด 
ขึ้น  เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลและหทยวัตถุเกิดข้ึน  ฯ ลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดข้ึน,    ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย.  
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              ๑๖. อัพยากตธรรม  อาศัยอกศุลธรรมและอัพยากตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศลและมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน     จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน    เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย.   
              ๑๗. อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
และอัพยากตธรรมเกิดขึน้  เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอกุศลและหทยวัตถุเกิดข้ึน ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดข้ึน,  จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอกุศลและมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน,     ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุเกิดข้ึน    เพราะวิปปยุตตปจจัย,    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายเกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
 [๒๗๑] กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น  เพราะอัตถิปจจัย ฯลฯ 
           ในอัตถิปจจัย   พึงจําแนกใหครบ ๑๗ วาระ  เหมือนสหชาตปจจัย 
           ในนตัถิปจจัย       และวิคตปจจัย      พึงจําแนกใหครบ ๑๗ วาระ 
เหมือนอารัมมณปจจัย 
           ในอวิคตปจจัย   พึงจําแนกวาระใหครบ ๑๗ วาระ   เหมือนสหชาต- 
ปจจัย. 
 

              การนับวาระในอนุโลมแหงปจจยวาระ 
 [๒๗๒] ในเหตุปจจัย  มี ๑๗ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในอธิปติปจจัย    มี  ๗ วาระ     ในอนันตรปจจัย    มี ๗ วาระ     ใน  
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สมนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในอัญญ-  
มัญญปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนิสสยปจจัย มี ๑๗  วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ  
ในกัมมปจจัย   มี ๑๗ วาระ     ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหาร-   
ปจจัย   มี ๑๗ วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๑๗ วาระ    ในฌานปจจัย 
มี  ๗ วาระ  ในมัคคปจจัย   มี ๑๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในอัตถิปจจัย   มี  ๑๗ วาระ  ในนัตถิ- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๑๗ 
วาระ. 
 [๒๗๓] เพราะเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย    มี ๗ วาระ...   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๑๗  วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๑๗ วาระ. 
 [๒๗๔] เพราะเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย   ในอธปิติปจจัย   มี ๗ 
วาระ   (ในทกุปจจัย  มี ๗ วาระ)  ฯลฯ ...    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ 
ใน อวิคตปจจัย  มี  ๗ วาระ. 
 [๒๗๕] เพราะเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  อธิปติปจจัย  อนันตร- 
ปจจัย  สมนันตรปจจัย  สหชาตปจจัย  อัญญมัญญปจจัย  นิสสยปจจัย 
อุปนิสสยปจจัย  ปุเรชาตปจจัย  อาเสวนปจจัย  ในกัมมปจจัย  มี ๗ 
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วาระ...  ในอาหารปจจัย  มี ๗ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๗  
วาระ.  
 [๒๗๖] เพราะเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  ปุเรชาตปจจัย 
อาเสวนปจจัย  กมัมปจจยั  อาหารปจจัย  วิคตปจจัย  ในอวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
 [๒๗๗] เพราะเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  ปุเรชาตปจจัย กัมม- 
ปจจัย  วิปากปจจัย  ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในอวิคตปจจัย ม ี
๑ วาระ. 
 [๒๗๘] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย  ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย 
วิปากปจจัย  อาหารปจจัย วิคตปจจัย  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                     เหตุมูลกนัย  จบ 
 
 [๒๗๙] เพราะอารัมมณปจจยั   ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ ฯลฯ. 
           วาระที่มี อารัมมณปจจัยเปนมูล  พึงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ 
ที่มี เหตุปจจัยเปนมูล. 
 [๒๘๐] เพราะอธิปติปจจัย ในเหตุปจจัย  มี ๑๗ วาระ 
           เพราะอนันตรปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ  
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           เพราะสมนันตรปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ  
           เพราะสหชาตปจจัย... เพราะอัญญมัญญปจจัย...เพราะนิสสย- 
ปจจัย... เพราะอุปนิสสยปจจัย...  เพราะปุเรชาตปจจัย... เพราะ 
อาเสวนปจจัย...  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ ...  ในอารัมมณปจจัย  มี ๗  
วาระ   ในอธปิติปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ใน 
สมนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอัญญมัญญ- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนสิสยปจจัย  มี ๗ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี 
๗ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย   มี ๗ ราระ   ในกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ  ใน 
อาหารปจจัย มี ๗ วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี ๗ วาระ    ในฌานปจจัย  
มี  ๗ วาระ   ในมัคคปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในสัมปยตุตปจจัย   ม ี๗ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ  ในนัตถิปจจัย  
มี ๗ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 [๒๘๑] เพราะกัมมปจจยั... เพราะวิปากปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๑ 
วาระ... ในอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในอธิปติปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย    
มี ๑ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนสิสยปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในกัมม- 
 ปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย   ม ี๑ 
วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในมคัคปจจัย   มี ๑ วาระ   ในสัมป- 
ยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอัตถิปจจัย  
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มี ๑ วาระ    ในนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ   ใน   
อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๒๘๒] เพราะอาหารปจจัย... เพราะอินทริยปจจัย... เพราะฌาน- 
ปจจัย... เพราะมัคคปจจัย...  เพราะสัมปยุตตปจจัย... เพราะวิปป-  
ยุตตปจจัย... เพราะอัตถิปจจัย... เพราะนัตถิปจจัย... เพราะวิคต- 
ปจจัย... เพราะอวิคตปจจัย  ในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาระ... ในอารมัมณ- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
                                 ปจจยานุโลมนัย  จบ 
 
                                 อรรถกถาปจจยวาระ 
                              อรรถกถาปจจยานุโลมนัย 
           พึงทราบวินิจฉัยใน ปจจยวาระ ตอไป:- 
           คําวา  กุสล เอก ขนฺธ ปจฺจยา   คือ  เปนสภาพต้ังอยูในกุศลธรรม 
อธิบายวา    ทํากุศลธรรมใหเปนปจจัย    เพราะอรรถวา    เปนที่อิงอาศัย.  
คําวา กุสล เอก ขนฺธ ปจฺจยา  มีคําอธิบายวา  ขันธ ๓ ทํากุศลขันธ ๑ 
ใหเปนที่อิงอาศัยเกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย.  ในทกุ ๆ บท  บัณฑิตพึงทราบ 
ใจความโดยอุบายน้ีเหมือนกัน.       คําน้ีวา  ขันธที่เปนวิปากาพยากตะและ 
กิริยาพยากตะ    เกิดข้ึนเพราะอิงอาศัยวัตถุ.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวย  
อํานาจปวัตติกาลในปญจโวการภพ.     จริงอยู   ในปวัตติกาลในปญจโว- 
การภพ    วัตถุที่เปนปุเรชาตะเปนนิสสยปจจัยแกขันธทั้งหลาย  แตเพราะ  
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ปฏิจฺจ ศัพท  ที่มีความหมายเทากับสหชาตะ  ใน ปฏิจจวาระ จึงไมไดนัย   
เชนนี้    เพราะฉะนั้น     พระองคจึงตรัสวา  วตฺถุ  ปฏิจฺจ ขนฺธา   ขันธ 
ทั้งหลายเกิดข้ึนเพราะอาศัยวัตถุ  ดังนี ้   หมายเอาวัตถุที่ เปนสหชาตะเทาน้ัน  
ในปฏิสนธิกาล.    แมในคําวา  ขันธ ๓ เกิดข้ึนเพราะอิงอาศัยกุศลขันธ ๑ 
และวัตถุรูปเปนตน   บัณฑิตพึงทราบความหมายโดยนัยนี้เหมือนกัน.  คําวา 
กุศลและอัพยากตะ    เกิดข้ึนเพราะอาศัยอัพยากตธรรม    ทานกลาวหมาย  
เอาการเกิดพรอมกันแหงกุศลและอัพยากตะ ดวยอํานาจเหตุปจจัย.   จริงอยู 
ในขณะกุศลจิตเกิดข้ึน   กุศลขันธทั้งหลายอาศัยวัตถุรูปเกิด   และอุปาทาย- 
รูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐาน    อาศัยมหาภูตรูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐาน    เกิดข้ึน 
พรอมกันดวยอํานาจเหตุปจจัย.     ถึงเมื่ออัพยากธรรมท่ีเปนปจจัยจะแตก 
ตางกัน      บณัฑิตพึงทราบวา     คําน้ีทานกลาวหมายถึงการเกิดพรอมกัน 
แหงปจจยุบบัน     ดวยอํานาจเหตุปจจัย     ในฐานอ่ืนที่เปนอยางนี้ก็นัยนี้ 
เหมือนกัน. 
           ใน เหตุปจจัยน้ี    ทานวิสัชนาปญหา ๑๗ ขอ   เพราะทําสหชาตะ 
และปุเรชาตะใหเปนปจจัย    โดยอรรถวา  เปนที่อิงอาศัยดวยประการฉะน้ี. 
ในขอน้ันทานถือเอาขันธทั้งหลายและมหาภูตรูป   ดวยอํานาจสหชาตปจจัย 
ถือเอาวัตถุรูปดวยอํานาจสหชาตปจจัยและปุเรชาตปจจัย.     สวนในปฏิจจ- 
วาระยอมไดปจจัยดวยอํานาจสหชาตะ เพราะฉะนั้น ในที่นั้นทานจึงวิสัชนา  
ปญหาไว ๙ ขอเทาน้ัน. 
           ก็ในปจจัยวาระนั้น   ธรรมเหลาใดมีปญหา ๑๗ ขอ    อันพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงวิสัชนาแลวในธรรมเหลาน้ันมีกุศลเปนตน  ในการวิสัชนา 
ที่มีบทตนบทเดียว  บทอวสานก็บทเดียว  ไดปจจยุบบันเปนอยางเดียวจาก  
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ปจจัยเดียวกัน.  ในการวิสัชนาที่มีบทตนบทเดียว  อวสานบท ๒ บท  ได  
ปจจยุบบันตางกันทั้งท่ีเปนปจจัยเดียวกัน.  ในการวิสัชนาที่มีบทตน ๒ บท 
อวสานบทบทเดียว    ไดปจจยุบบันเปนอยางเดียวกัน    ทั้งท่ีจากปจจัยตาง 
กัน.  ในการวิสัชนาที่มีบทตน  ๒ บท   บทอวสาน  ๒ บท  ไดปจจยุบบัน 
ตางกันจากปจจัยที่ตางกัน    (แยกกัน).   แมในอารัมมณปจจัยเปนตน   พึง  
ทราบการจําแนกปญหา   และวิสัชนา   โดยอุบายน้ีเทียว. 
           ก็คําใดท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  ใน อารัมมณปจจัย วา  ขันธ 
ทั้งหลายยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยวัตถุ   คําน้ันทานหมายเอาเฉพาะวิบาก- 
ขันธ  ในปฏสินธิกาลเทาน้ัน,    จักขุวิญญาณเปนตน     ทานกลาวไวเพ่ือ 
แสดงประเภทแหงธรรมทั้งหลายท่ีอาศัยอัพยากตะเกิดข้ึน  เพราะอารัมมณ-    
ปจจัย.    คําวา  วตฺถุ ปจฺจยา อาศัยวัตถุ    พระองคตรัสไวอีกก็เพ่ือแสดง 
การเกิดข้ึนแหงวิปากาพยากตะ       และกิริยาพยากตะในปวัตติกาล.    (วา 
อาศัยวัตถุ)  คําท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยกอนน่ันแล. 
          ใน  อารัมมณปจจยั  นี ้   ทานวิสัชนาไว ๗ ปญหา     เพราะยก 
สหชาตปจจัย  และปุเรชาตปจจัยข้ึนเปนปจจัย   ดวยประการฉะน้ี   ในปญหา 
เหลาน้ัน    ขันธทั้งหลายทานถือเอาดวยอํานาจสหชาตะ    วัตถถุือเอาดวย  
อํานาจสหชาตะ  ปุเรชาตะ  จักขวายตนะเปนตนถือเอาดวยอํานาจปุเรชาตะ 
สวนในปฏิจจวาระยอมไดปจจัยดวยอํานาจสหชาตะเทาน้ัน      เพราะฉะนั้น 
ในวาระน้ัน จึงวิสัชนาไว ๓ ปญหาเทานั้น. 
           ใน อธิปติปจจัย   พึงทราบวาไดแกวิปากาพยากตะท่ีเปนโลกุตตระ 
เทาน้ัน.  อนนัตรปจจัย และ สมนันตรปจจัย   เหมือนกับอารัมมณปจจัย   
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เพราะไมมีรูป.   แมใน อาเสวนปจจัย   นัตถิปจจัย และ วิคตปจจัย  ขาง   
หนาก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           ใน สหชาตปจจัย     สองบทวา กฏตฺตารูป  อุปาทารูป    ไดแก 
กฏัตตารูป    กลาวคืออุปาทารูป.     คําน้ีทานหมายเอารูปแหงอสัญญสัตว 
พวกเดียว. จักขายตนะเปนตน   กลาวดวยอํานาจปญจโวการภพ. 
          ก็ใน อญัญมัญญปจจัย ทานกลาวหมายเอาปญหาที่มีวิสัชนาเทากัน 
วา  เหมือนธรรมท่ีเกิดเพราะอารัมมณปจจัย.  แตในปจจยุบบันธรรมมี 
ความแตกตางกัน. 
          บทวา อารมฺมณปจจฺยสทิส   ในอุปนิสสยปจจัย  ทานกลาวไว 
เพราะมีวิสัชนาเทากันโดยความไมมีรูปบาง.  คําวา วตฺถุ ปุเรชาตปจฺจยา 
เปนตน  พึงถือเอาเนื้อความตามนัยที่กลาวในปฏจิจวาระ. 
          ใน กัมมปจจัย  บทวา ตีณิ  บัณฑิตพึงทราบวิสัชนา ๓ ขออยางนี้ 
คือ กุศลเกิดเพราะอาศัยกุศล ๑  อัพยากตะเกิดเพราะอาศัยกุศล ๑ กุศล 
และอัพยากตะเกิดเพราะอาศัยกุศล ๑.  แมในอกุศลเปนตนก็มีนัยนี้เหมือน 
กัน. 
          ใน วิปปยุตตปจจัย สองบทวา ขนฺเธ วิปฺปยุตตฺตปจฺจยา  ความวา 
ธรรมทั้งหลายอาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึนเพราะวิปปยุตตปจจัย.   คําวา 
ขนฺธา วตฺถุ วปฺิปยุตฺตปจฺจยา  ความวา  ขันธทั้งหลายอาศัยวัตถุเกิดข้ึน 
เพราะวิปยุตตปจจัย.   คําที่เหลือพึงทราบความตามนัยที่กลาวแลวในหน 
หลัง 
          บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เหตุยา  สตฺตรส  ในเหตุปจจัย 
มี ๑๗ วาระ เปนตน เพ่ือแสงวิสัชนาตามท่ีหาไดดวยอํานาจการคํานวณ. 
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บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา เหตุยา สตฺตรส  ความวา พระผูมีพระ-    
ภาคเจาตรัสวิสัชนาไว ๓ ขอ  คือ  บทตน ๑ บท กบับทอวสาน ๑ บท  ม ี
๒ วาระ,  บทตน ๒ บทกับบทอวสาน ๑ บท ม ี๑ วาระ  ดวยอํานาจกุศล 
อยางนี้ คือ กุศลกับกุศล  อัพยากตะกับกุศล กุศลและอัพยากตะกับกุศล. 
วิสัชนาดวยอํานาจของอกุศล ก็เหมือนกันกับกุศล. อัพยากตะกับอัพยากตะ, 
อกุศลอัพยากตะกับอัพยากตะ,  กุศลกับกุศลอัพยากตะ  อัพยากตะกับกุศล- 
อัพยากตะ,  กุศลอัพยากตะกับกุศลอัพยากตะ,  อกุศลกับอกุศลอัพยากตะ, 
อัพยากตะกับอกุศลอัพยากตะ, อกุศลอัพยากตะกับอกุศลอัพยากตะ, บัณฑิต 
พึงทราบวาในเหตุปจจัย  มี ๑๗ วาระอยางนี้. 
           ในคําวา  อารฺมเณ สตฺต ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ  ความวา 
มีวิสัชนา ๗ วาระ อยางนี้ คือ กุศลกับกุศล อกุศลกบัอกุศล อัพยากตะกับ 
อัพยากตะ  กุศลกับอัพยากตะ  อกุศลกับอัพยากตะ กุศลกับกุศลอัพยากตะ 
อกุศลกับอกศุลอัพยากตะ.  บทวา เอก ใน วิปากปจจัย คืออัพยากตะ 
กับอัพยากตะนั้นเอง.  การกําหนดวารระ ๓ ประการคือ ๑๗ วาระ ๗ วาระ 
๑ วาระ  ในอนุโลมนัย  ปจจยาวาระยอมมีดวยประการฉะน้ี.  ในบรรดา 
วาระเหลาน้ัน  บัณฑิตกําหนดวาระเหลาน้ันทั้งหมด  คือ หมวด ๑๗ วาระ 
มี ๑๒ ปจจัย   หมวด ๗ วาระ มี ๑๐ ปจจัย   หมวด ๑ วาระ  มี ๑ 
ปจจัยใหดี  แลวพึงทราบจํานวนดวยอํานาจจํานวนท่ีนอยกวาในการเทียบ 
เคียงปจจัย ดวยอํานาจทุกัตติกะปฏฐานเปนตน  ขางหนา.  จริงอยู  ดวย 
วิธีคํานวณน้ี  บัณฑิตอาจทราบการกําหนดวาระในนัยทั้งหลาย มีทุกมูลกะ 
นัยเปนตนได  เพราะฉะน้ัน   เพ่ือจะแสดงการกําหนดวาระดวยอํานาจ  
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จากการคํานวณเทาน้ัน      ไมเทาความไปถึงวิสัชนาวา   กุศลธรรมเกิดขึ้น  
เพราะอิงอาศัยกุศลธรรมอีก        พระองคจึงทรงเริ่มคําวา   เหตุปจฺจยา 
อารมฺมเณ สตฺต    เพราะเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย     มี ๗ วาระ 
เปนตน.    ในคําน้ันมีอธิบายวา    กุศลธรรมยอมเกิดเพราะอิงอาศัยกุศล-  
ธรรมในเพราะเหตุปจจัย  อารัมมณปจจัย.   บัณฑิตพึงอธิบายวิสัชนาที่ได 
ในอารัมมณปจจัยใหพิสดารออกไป   โดยนัยนี้วา  ขันธ ๓ อิงอาศัยกุศล- 
ขันธ ๑ เกิดข้ึน  นัยในอนโุลมนัยเทาน้ัน. 
                              ปจจยานุโลมนัย  จบ 
        
                                 ปจจยปจจนียนัย 
 [๒๘๓] ๑. อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ 
ทั้งหลาย  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  เกิดข้ึน. 
              ๒. อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากต- 
วิบาก   อัพยากตกิริยา     ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดข้ึน ฯ ลฯ๑    ขันธ ๒ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
๑. ตามนัยแหงขอ ๘๗. 
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           ในอเหตุกปฏิสนธิณะ   ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่  
เปนอัพยากตวิบากเกิดข้ึน ฯลฯ  ขันธ ๒ และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๒ 
เกิดข้ึน,  หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน,  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน.                                                                                  
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน ฯลฯ๑   จิตตสมุฏฐานรูป 
และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน, พาหิรรูป 
อาหารสมุฏฐานรูป  อุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.   
           สําหรับพวกอสัญญสัตว    มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน 
ฯ ลฯ  กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน.  
           จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะเกิดข้ึน ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัย 
กายายตนะเกิดข้ึน. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกะ    อัพยากตวิบาก    และอัพยากตกิริยา 
อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๓. อกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะนเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ  โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัย  
หทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๔. อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลและอัพยากตธรรมเกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัย 
๑. ดูขอ ๘๗. 
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ขันธทั้งหลาย    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และหทย-   
วัตถุเกิดข้ึน.                                                                                     
 [๒๘๔] อัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณ- 
ปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศลเกิดข้ึน. 
           นอารัมมณปจจัย    ในปจจยวาระ    พึงใหพิสดารเหมือนอยางนอา- 
รัมมณปจจัย  ในปฏิจจวาระ  (นอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ)    
 [๒๘๕] ๑. กศุลธรรม   อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนอธิปติ- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน  ม ี๓ วาระ. 
              ๔. อกุศลธรรม   อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ 
              ๗. อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   พึเพ่ิมอัพยากตะใหบริบูรณ,  พาหิรรูป 
อาหารสมุฏฐานรูป  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ๑ 

           สําหรับพวกอสัญญสัตว  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน 
ฯลฯ  จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะเกิดข้ึน ฯลฯ  การวิญญาณ  อาศัย 
กายายตนะเกิดข้ึน. 
๑.  ดูขอ ๘๙  ซ่ึงวาดวยนอธิปติปจจัย ในปฏิจจวาระ. 
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากกิริยา  อาศัยหทย-  
วัตถุเกิดข้ึน.  
              ๘. กุศลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้  เพราะ 
นอธิปติปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท้ังท่ีเปนกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน ฯ ลฯ 
           นอธิปติปจจัย พึงนับได ๑๗ วาระ เหมือนสหชาตปจจัย  ในอนโุลม. 
 [๒๘๖] อัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนอนันตร- 
ปจจัย... เพราะนสมนันตรปจจัย...เพราะนอัญญมัญญปจจัย... เพราะ 
นอุปนิสสยปจจัย...เพราะนปุเรชาตปจจัย. 
 [๒๘๗] กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนปจฉาชาต- 
ปจจัย... เพราะนอาเสวนปจจัย 
           พึงใหพิสดารเหมือนอยางปฏิจจวาระ. 
 [๒๘๗] กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนปจฉาชาต- 
ปจจัย...  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           ฯลฯ  จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะเกิดข้ึน ฯลฯ 
           เพราะนปจฉชาตปจจัยก็ดี  เพราะนอาเสวนปจจัยก็ดี  มี ๑๗ 
วาระ  ครบบริบูรณ  พึงใหพิสดารเหมือนอยางสหชาตปจจัยในอนุโลม.  
 [๒๘๘]  ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  กศุลเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศลเกิดข้ึน. 
              ๒. อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนกัมม- 
ปจจัย 
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           คือ อกุศลเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศลเกิดข้ึน.  
              ๓.  อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นกัมมปจจัย  
           คือ เจตนาที่เปนอัพยากตกิริยา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากต 
กิริยาเกิดข้ึน   พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูต- 
รูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน  ฯลฯ    อุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน,   เจตนาท่ีเปนอัพยากตกิริยา  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๔. กุศลธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะนกัมม- 
ปจจัย  
           คือ อกุศลเจตนา  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๕. อกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะนกัมม- 
ปจจัย  
           คือ อกุศลเจตนา  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.           
              ๖. กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกดขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย                   
           คือ  กศุลเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๗. อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมและอพัยากตธรรมเกิด 
ขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  อกุศลเจตนา        อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศลและหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน. 
 [๒๘๙]  ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย 
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           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน มี ๓ วาระ.  
              ๔.  อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนกัมม- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  
              ๗. อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นวิปากปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากต- 
กิริยาเกิดข้ึน  ฯ ล ฯ    ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๒ เกิด 
ข้ึน,     มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน ฯลฯ     จิตตสมุฏฐาน 
รูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายเกิดข้ึน,  พาหิรรูป  อาหาร- 
สมุฏฐานรูป  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ                                         
           สําหรับพวกอสัญญสัตว   มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน,  
ฯลฯ  กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน, ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตกิริยา อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๘. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปาก- 
ปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.    
           ยกเวนวิบากเสีย ในทุกๆวาระ  พึงแจกใหพิสดาร  (มี ๑๗ วาระ). 
 [๒๙๐] อัพยากตธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้  เพราะ 
นอาหารปจจัย... เพราะนอินทริยปจจัย...เพราะนฌานปจจัย 
           คือ จักขุวิญญาณ     อาศัยจักขายตนะเกิดข้ึน ฯล ฯ    กายวิญญาณ 
อาศัยกายายตนะเกิดข้ึน.  
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           นี้เปนขอแตกตางกันใน  นฌานปจจัย.  
           อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะนมัคคปจจัย 
           คือ จักขุวิญญาณ    อาศัยจักขายตนะเกิดข้ึน ฯลฯ    กายวิญญาณ  
อาศัยกายายตนะเกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกอัพยากตวิบาก    และ 
อัพยากตกิริยา  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
           นี้เปนขอแตกตางกันใน นมัคคปจจัย. 
           สวนท่ีเหลือ   พึงแจกใหพิสดารเชนเดียวกันกับปจจนียะ  ในปฏิจจ- 
วาระ. 
           อัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนสัมปยุตตปจจัย 
เพราะนวิปปยุตตปจจัย  เพราะโนนัตถิปจจัย 
           อัพยากตธรรม   กาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะโนวิคตปจจัย  
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศลเกิดข้ึน. 
           ใน โนวิคตปจจัย   พึงแจกใหพิสดารเหมือนอยางในปฏิจจวาระ. 
 

            การนับวาระในปจจนียะแหงปจจยวาระ 
 [๒๙๑] ในนเหตุปจจัย   มี ๔ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๑๗ วาระ    ในนอนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๕ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๕ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๗ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  ม ี ๑๗ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในนอาหาร- 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 317 

ปจจัย   มี ๑ วาระ.   ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   ม ี
๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ  
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  ม ี๕ วาระ   ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๕ วาระ.  
 [๒๙๒] เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย    มี ๑ วาระ    ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสมันนตร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๔ 
วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๔ วาระ     ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในมัคคปจจัย   ม ี๑ 
วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๒๙๓] เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  ม ี
๑ วาระ...  ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย   มี ๑ 
วาระ   (ในปจจัย ทุก ๆ ขอ  ม ี๑ วาระ)   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนวิตตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๒๙๔] เพราะนอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสย-  
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ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   
มี ๕ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนกนัมปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ.  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ 
วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ.  
 [๒๙๕] เพราะนอรัมมณปจจัย  นเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  ม ี
๑ วาระ... ในโนวิคตปจจัย  ม ี ๑ วาระ.    
 [๒๙๖] เพราะนอธิปติปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ...   ใน 
นอารมัมณปจจัย   มี ๕ วาระ     ในนอนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ     ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๕ วาระ ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ.   ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๑๗ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ   ในนอาหาร-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี 
๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ   ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 [๒๙๗] เพราะนอธิปติปจจัย  นเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี
๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  
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ในนอัญญมญัญปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน  
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๒ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๔ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย    มี ๔ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๔ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย  
มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนมัคคปจจัย    มี ๑ วาระ   
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๒ วาระ   ใน 
ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
 [๒๙๘] เพราะนอธิปติปจจัย  นเหตุปจจยั นอารมัมณปจจัย  ใน 
นอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ... (ในทุกปจจัย  มี ๑ วาระ). 
           เพราะนอนันตรปจจัย  เพราะนสมนันตรปจจัย  เพราะนอัญญ- 
มัญญปจจัย  เพราะนอุปนิสสยปจจัย เชนเดียวกันกับนอารัมมณปจจัย. 
 [๒๙๙] เพราะนปุเรชาตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ...  ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ     ในนอธิปติปจจัย    มี ๗ วาระ    ใน 
นอันนตรปจจัย   ม ี๕ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๕ วาระ     ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๕ วาระ  ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนอาหารปจจัย   ม ี
๑ วาระ     ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปป-  
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ยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   
มี ๕ วาระ.   
 [๓๐๐]  เพราะนปุเรชาตปจจัย  นเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนอนันตรปจจัย   ม ี๑ 
วาระ     ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ 
วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๒ วาระ     ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ.    ในนอินทรยิปจจัย  
มี ๑ วาระ     ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ   ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           เพราะนปุเรชาตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๑ วาระ  (ในทุกปจจัย   มี ๑ วาระ)... ในโนวิคตปจจัย  
มี ๑ วาระ.    
 [๓๐๑] เพราะปจฉาชาตปจจัย... เพราะนอาเสวนปจจัย  ในนเหตุ- 
ปจจัย มี ๔ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  ม ี
๑๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี  ๗ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๑๗ วาระ    ในนอาหาร-  
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ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑  
วาระ     ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ   ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๕ วาระ.    
 [๓๐๒] เพราะนอาเสวนปจจัย  นเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย   มี ๔ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย  มี ๔ วาระ    ในนกัมมปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในนวิปากปจจัย  
มี ๔ วาระ ในนอาหารปจจัย   มี ๑  วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตต-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           เพราะนอาเสวนปจจัย  นเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจัย  ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ... (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ) ...ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 [๓๐๓] เพราะนกัมมปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...   ใน 
นอารัมมณปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย    มี ๗ วาระ     ใน 
นอนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ    ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ใน  
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นปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวน-  
ปจจัย  มี ๗ วาระ     ในนวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ     ในนอาหารปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ.  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ  ในนวิปป-   
ยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  
มี ๑ วาระ. 
           เพราะนกัมมปจจยั  นเหตุปจจัย  ในนอารมัมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
...  (ในทุกปจจัย  มี ๑ วาระ)...  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๓๐๔] เพราะนวิปากปจจัย    ในนเหตุปจจัย     ม ี๔ วาระ...   ใน 
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ     ในนอธิปติปจจัย   มี ๑๗ วาระ     ใน 
นอนันตรปจจัย    มี ๕ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ     ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑๗ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๑๗ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  ม ี
๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  ม ี๕ วาระ   ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 [๓๐๕] เพราะนวิปากปจจัย  นเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี
วาระ... ในนอธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  
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ในนสมันนตรปจจัย    มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย     มี ๑ วาระ  
ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๒ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๔ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๔ วาระ     ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริย-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนวิปปยตุตปจจัย   ม ี๒ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           เพราะนวิปากปจจัย นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  ในอธิปติ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ...  (ในทกุปจจัย  มี ๑ วาระ)... ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ 
วาระ. 
 [๓๐๖] เพราะนอาหารปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  (ในทกุ 
ปจจัย  มี ๑ วาระ) ... ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
           เพราะนอินทริยปจจัย    ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  (ในทุกปจจัย  
มี ๑ วาระ). 
           เพราะนฌานปจจัย   ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  (ในทุกปจจัย 
มี ๑ วาระ). 
           เพราะนมัคคปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย มี  
๑ วาระ).                                    
           เพราะนสัมปยุตตปจจัย  ก็เชนเดียวกันกับ นอารัมมณปจจัย.  
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 [๓๐๗] เพราะวิปปยุตตปจจัย  ในนเหตุปจจัย    มี ๒ วาระ    ใน  
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนอัญญมัญญ-     
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๓ 
วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ  ใน 
นอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอินทรยิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌาน- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนสัมปมัคคปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๓๐๘] เพราะนวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย     มี ๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๒  วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ      ในนอาเสวนปจจัย  มี ๒  วาระ     ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   ม ี๑ 
วาระ  ในนมคัคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           เพราะนวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั   ใน        
นอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ  (ในทุกปจจัย  ม ี๑ วาระ). 
 
 
 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 325 

           เพราะในนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย  แสดงเชนเดียวกันกับ   
นอารัมมณปจจัย. 
                        ปจจัยปจจนียนัยในปจจยวาระ  จบ 
 
                               อรรถกถาปจจยปจจนียนัย 
           ก็กุศลยอมไมไดในปจจนียนัย   เพราะฉะน้ัน  ทานจึงเริ่มวิสัชนา 
ต้ังแตอกุศลเปนตนไปวา  อกุสล  ธมมฺ  ปจฺจยา  ดังน้ี.   คําวิสัชนานั้น 
ยอมดําเนินไปตามบาลีเทานั้น.    ก็คําท่ีจะพึงกลาวในวาระน้ีไดกลาวไว 
เรียบรอยแลวในปจจนียนัยแหงปฏิจจวาระ.   ก็ทานกลาวคําวา  นเหตุยา 
จตฺตาริ  ในนเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ  เปนตน  เพ่ือแสดงจํานวนวิสัชนา 
ที่ไดในปจจนียนัยอันใดไว   ในวิสชันานั้นมีการกําหนด ๖ อยาง  คือ 
วิสัชนา ๔ วาระ  ๑๗ วาระ  ๗ วาระ  ๕  วาระ  ๓ วาระ  ๑ วาระ     ใน 
การเทียบเคียงปจจัยที่มีมูล ๒ และมูล ๓ เปนตน  พึงทราบการนับดวย 
อํานาจการกําหนดเหลาน้ัน  เพราะวา  ปจจัยใด๑ที่ไดวิสัชนาถึง ๑๗ วาระ 
เพราะเทียบเคียงกับปจจัยที่เชนเดียวกันกับปจจัยนั้น.   การกําหนดจํานวน 
ไดแมทั้ง ๖ อยางที่เหลือ   ก็เพราะเทียบเคียงกับปจจัยที่มีจํานวนตํ่ากวา. 
แมในการกําหนดจํานวนท่ีเหลือก็อยางนี้.  เมื่อเวนการกําหนดจํานวนที่สูง 
กวา ก็ยอมไดจํานวนที่เทากันและตํ่ากวากัน  ในการน้ีจะไมไดการกําหนด 
๑. อรรถกถาบาลีไทยหนา ๕๗๗ บรรทัดท่ี ๔ วา โน  ฉบับอ่ืนเปน โย  แปลตามฉบับอ่ืน 

เพราะตรงตามสภาวะ.  
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จํานวนที่สูงกวา ฉะน้ัน  นี้จึงเปนขอนิยมในเรื่องการกําหนดจํานวนนี้.  ก ็ 
จํานวนที่เทากัน   และจํานวนที่ตํ่ากวากัน   เมื่อความผิดแผกกันมีอยู   เนื้อ 
ความก็ไมได. เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา นเหตุ- 
ปจฺจยา  นารมฺมเณ  เอก    เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย    ม ี๑  
วาระ   ดังน้ีเปนตน.    ความจริงในเรื่องนี้    นาจะมีคํากลาววา   วิสัชนา ๔   
วาระ ควรไดดวยอํานาจแหงนเหตุปจจัยเพราะพระบาลีมาแลววา  ในเหตุ- 
ปจจัย    ม ี๔ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๕ วาระ.   แตเพราะวิสัชนา 
เหลาน้ันเขากันกับนอารัมมณธรรม    สารัมมณธรรมจึงผิด   เพราะฉะนั้น 
วิสัชนา ๓ วาระจึงลดไป คือ อกุศลธรรมอิงอาศัยอกุศลธรรมเกิดข้ึน,อกุศล  
ธรรมอิงอาศัยอัพยากตธรรมเกิดข้ึน,    อกุศลธรรมอิงอาศัยอกุศลธรรมและ 
อัพยากตธรรมเกิดข้ึน.    วิสัชนา ๑ วาระเทาน้ันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
ดวยสามารถแหงรูปวา    อัพยากคตธรรมอิงอาศัยอัพยากคตธรรมเกิดข้ึนดังนี้. 
บัณฑิตครั้นทราบวิสัชนาที่ผิดแผกแตกตางกันในปจจัยทั้งปวงแลวพึงทราบ  
การกําหนดท่ีจะมีไดดวยประการฉะนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง ในอธิการน้ีมีการแสดงเพียงนัยดังตอไปนี้. สองบทวา 
นาธิปติยา  จตฺตาริ   ในนอธิปติปจจัย   ม ี๔ วาระ    คือวิสัชนาที่ไดแลว 
ในวิสัชนานเหตุปจจัย.  แมในจตุกกะที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.  สองบทวา 
นานนฺตเร  เอก ในนอนนัตรปจจัย  มี ๑ วาระ  คือ อัพยากตะกับอัพยากตะ 
ดวยอํานาจรูปที่มีอเหตุจิตเปนสมุฏฐาน และรูปที่เหลือ.  บัณฑิตพึงทราบ  
รูปที่ประกอบไดในปจจัยหน่ึงๆทั้งหมดอยางนี้. แมในคําน้ีวา นปุเรชาเต 
เทฺว   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  กค็วรจะกลาววา  ไดวิสัชนา ๔ วาระ 
ดวยอํานาจนเหตุปจจัย.   แคเพราะนเหตุปจจัยเขากันไดกับนปุเรชาตปจจัย   
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วิสัชนา ๒ ขอดวยอํานาจวัตถุปุเรชาตะวา   อกุศลเกิดข้ึนเพราะอิงอาศัย  
อัพยากตธรรม  อกุศลเกิดข้ึนเพราะอิงอาศัยอกุศลและอัพยากตะดังนี้ ตอง 
ลดไป.  สวนในอรูปภพทานกลาววิสัชนาไว ๒ ขอ  ดวยอํานาจอเหตุก-  
โมหะและอเหตุกกิริยา. สองบทวา นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ในนวิปปยตุตปจจัย 
มี ๒ วาระ คือวิสัชนา ๒ ขอ  ดวยอํานาจจอเหตุกอกุศลและอเหตุกกิริยา  ใน 
อรูปภพ. ใน โนนตฺถิ โนวิคเต คําวา เอก=๑ พึงทราบวาไดแกอัพยากตะ 
กับอัพยากตะ ดวยอํานาจรูปทั้งหมด. ในปจจัยที่มีมูล ๓ เปนตน แสดงไว 
หมดแลว. สวนใน นารัมมณทุมูลกนยั  คําวา  นาธิปติยา ปฺจ  ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  คือวิสัชนาที่ไดในนอารัมมณปจจัยนั่นเอง.  ใน 
คําน้ีวา นกมฺเม เอก  ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  บณัฑิตไมพึงถือเอา 
จิตตชรูปและกัมมชรูป ถงึทราบเฉพาะอัพยากตะกับอัพยากตะ ดวยอํานาจ 
รูปที่เหลือ. ใน นาธิปติมูลกนัย  คําวา นปุเรชาเต สตฺต  ในนปุเรชาต- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ   คือวิสัชนาที่ไนนปุเรชาตปจจัยเทานั้น.   คําวา 
นปจฺฉาชาเต สตฺตรส  ในนปคจฉชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ  ไดแกวิสัชนา 
๑๗ ขอ   ในนปจฉาชาตปจจัยเทาน้ัน.   วิสัชนาทีม่ี   นอนันตรปจจัย 
นสมนันตรปจจัย นอัญญมัญญปจจัย นอุปนิสสยปจจัย  นสัมปยุตตปจจัย 
โนนัตถิปจจัย โนวิคตปจจัย เปนมูล  เหมือนกับปจจัยที่มี ีนอารัมมณปจจัย 
เปนมูล.  วิสชันาที่ผานมาแลวและยังไมถึง  และวิสัชนาที่มีไดและมีไมได 
ในปจจัยทั้งหมด  พึงทราบโดยการแสดงเพียงนัยนี้เทาน้ัน. 
                            อรรถกถาปจจัยปจจนียนัย  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 328 

                            ปจจยานุโลมปจจนียนัย  
             การนับวาระในอนุโลมปจจนียะแหงปจจยวาระ 
 [๓๐๙] เพราะเหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย   มี  ๕ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๑๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ ในนสมนันตร-  
ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอัญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอุปนสิสย- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๗  วาระ    ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๑๗ วาระ    ในนกัมมปจจัย    
มี ๗ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๕ 
วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 [๓๑๐] เพราะเหตุปจจัย   อารัมมณปจจัย   ในนอธิปติปจจัย   มี ๗ 
วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ 
นนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ   ในนวิปาก-  
ปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนวิปปยตุตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 [๓๑๑] เพราะเหตุปจจัย  อารัมมณปจจัย  อธิปติปจจัย  อนันตร- 
ปจจัย สมนนัตรปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย  นิสสยปจจัย  
อุปนิสสยปจจัย  ปุเราชาตปจจัย  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ...ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนวิปาก-  
ปจจัย   มี ๗ วาระ.  
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 [๓๑๒] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย  ปุรชาตปจจัย อาเสวน-    
ปจจัย   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ... ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 [๓๑๓] เพราะเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  ปุเรชาติปจจัย อาเสวน- 
ปจจัย  กัมมปจจัย  อาหารปจจัย อินทริยปจจัย  ฌานปจจัย  มคัค- 
ปจจัย  สัมปยุตตปจจัย  วิปปยุตตปจจัย  อัตถิปจจัย  นัตถิปจจัย 
วิคตปจจัย  อวิคตปจจัย  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ... ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๗ วาระ. 
 [๓๑๔] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย 
วิปากปจจัย  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย มี 
๑ วาระ. 
 [๓๑๕] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย 
วิปากปจจัย  อาหารปจจัย ฯลฯ  อวิคตปจจัย   ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ. 
 [๓๑๖] เพราะอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ...ในนอธิปติ- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  
มี ๗ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนกมัมปจจัย   ม ี๗ วาระ 
ในนวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนมัคค- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ.                        
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 [๓๑๗] เพราะอารัมมณปจจัย เหตุปจจัย ในนอธปิติปจจัย มี ๗ วาระ  
... ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนกมัมปจจัย มี ๗ วาระ  ในนวิปาก-  
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ.                        
        วาระท่ีมีอารัมมณปจจัยเปนมูล     พึงนับเหมือนอยางวาระที่มีเหตุ- 
ปจจัยเปนมูล.   
 [๓๑๘] เพราะอธิปติปจจัย    ในนอารัมณปจจัย   มี ๕ วาระ....  ใน 
นอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ     ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ     ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๕ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑๗ วาระ     ใน  
นอาเสวนปจจัย  มี ๑๗  วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๕ วาระ    นโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ 
           เพราะอธิปติปจจัย   เหตุปจจัย ฯลฯ. 
           เพราะอนันตรปจจัย  เหตุปจจยั ... ฯลฯ. เพราะสมนันตรปจจัย 
... พึงใหพิสดารอยางวาระที่มีอารัมมณปจจัยเปนมูล. 
 [๓๑๙] เพราะสหชาตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ ในนอารัมมณ-  
ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอธิปติปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  
มี ๕ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี  
๕ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๗  
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วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี  ๗ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๗  
วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย   ม ี๗ วาระ  ใน 
นอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๕ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ    ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๕ วาระ.    
 [๓๒๐] เพราะสหชาตปจจัย  เหตุปจจัย  ในนอารมัมณปจจัย  มี ๕ 
วาระ ฯลฯ... ในนวิปากปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย มี ๕ 
วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย   มี ๕ วาระ  
ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
           เพราะสหชาตปจจัย  เหตุปจจยั อารัมมณปจจัย... นี้เปนการ 
แสดงยอ ๆ.  
 [๓๒๑] เพราะอัญญมัญญปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ...   ใน  
นอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอธปิติปจจัย   ม ี๗ วาระ     ใน 
นอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอุป- 
นิสสยปจจัย มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนกัมมปจจัย   ม ี
๗ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ ในนมคัคปจจัย   
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มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓  
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ.   
 [๓๒๒] เพราะอัญญมัญญปจจัย  นเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ... ในนอธิปคติปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๓ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโ นวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           เพราะอัญญมัญญปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติ- 
ปจจัย มี ๗ วาระ.  
           นี้เปนการแสดงยอ ๆ. 
 [๓๒๓] เพราะนิสสยปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๔ วาระ.  ในนิสสย- 
ปจจัย   แสดงเชนเดียวกันกับสหชาตปจจัย. 
           เพราะอุปนิสสยปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ. ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย  แสดงเชนเดียวกันกับอารัมมณปจจัย. 
 [๓๒๔] เพราะปุเรชาตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ในนอธิปติ-  
ปจจัย มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนกัมมปจจัย  ม ี๗ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๗ วาระ 
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ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ ฯลฯ.   
           เพราะปุเรชาตปจจัย  เหตุปจจยั... ฯลฯ. 
 [๓๒๕] เพราะอาเสวนปจจัย ในนเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ...ในนอธิปติ- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  
มี ๗ วาระ    ในนกัมมปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
[๓๒๖] เพราะอาเสวนปจจัย  เหตุปจจยั  ในนอธิปติปจจัย  มี ๗ 
วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปปยุต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๓๒๗] เพราะอาเสวนปจจัย  เหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย   ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๗ วาระ... ฯลฯ ...เพราะนอาเสวนปจจัย  เหตุปจจัย 
ฯลฯ  เพราะปุเรชาติปจจัย  กมัมปจจยั อาหารปจจัย... ฯลฯ... 
เพราะอวิคตปจจัย  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
 [๓๒๘] เพราะกัมมปจจยั  ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ....ในนอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอธิปติปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในนอนันตรปจจัย 
มี ๕ วาระ.    ในนสมนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี 
๕ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๗  
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วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑๗ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑๗   
วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี  ๗ วาระ    ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในมัคคปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
 [๓๒๙] เพราะกัมมปจจยั  เหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๕ 
วาระ ฯลฯ... ในนวิปากปจจัย  มี  ๗ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๕ 
วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในโนนัตถปิจจัย มี ๕ วาระ  ใน 
โนวิคตปจจัย    ม ี๕ วาระ  ฯ ลฯ   นี้เปนการแสดงยอ ๆ. 
 [๓๓๐] เพราะวิปากปจจัย  ในนเหตุปจจัย     มี ๑ วาระ...     ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธปิติปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๑ 
วาระ    ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ    ใน 
นสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย   มี ๑ วาร  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๓๓๑] เพราะวิปากปจจัย   เหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ 
วาระ... ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ  
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ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน  
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ      ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
นสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโน- 
นัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ.    
 [๓๓๒]  เพราะวิปากปจจัย  เหตุปจจยั  อารมัมณปจจัย ฯลฯ 
ปุเรชาตปจจัย  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๑ วาระ ฯลฯ. 
           เพราะวิปากปจจัย  เหตุปจจัย...ฯลฯ...ปุเรชาตปจจัย  กัมม- 
ปจจัย  อาหารปจจัย ...ฯลฯ...เพราะอวิคตปจจัย  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ ฯลฯ. 
 [๓๓๓]  เพราะอาหารปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ...ในนอารัมมณ- 
ปจจัย มี ๕ วาระ   ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ   ในนอนันตรปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ   ในนปุเรชตปจจัย  ม ี๗ 
วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๗ 
วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย  ม ี๑๗ วาระ  ใน 
นอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๕ วาระ.   
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 [๓๓๔] เพราะอาหารปจจัย  เหตุปจจยั  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕  
วาระ ฯลฯ... ในนวิปากปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๕ 
วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ  นี้เปนหัวขอยอ  ๆ.  
 [๓๓๕] เพราะอินทริยปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๔ วาระ...  ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ...ฯลฯ ... ในนวิปากปจจัย  มี ๑๗ วาระ 
ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ  โนโนวิคตปจจัย   ม ี๕ วาระ. 
           เพราะอินทริยปจจัย  เหตุปจจยั ฯลฯ... 
 [๓๓๖] เพราะฌานปจจัย  ในนเหตุปจจัย    ม ี๔ วาระ... ในนอา- 
รัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ ...ฯลฯ ... ในนวิปากปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ใน 
นมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย    มี ๕ วาระ     ในโนวิคตปจจัย  
มี ๕ วาระ. 
           เพราะฌานปจจัย  เหตุปจจัย...ฯลฯ... 
 [๓๓๗] เพราะมัคคปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...ในนอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ ฯลฯ ในนวิปากปจจัย   มี ๑๗ วาระ  ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  
มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ.  
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           เพราะมัคคปจจัย  เหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ.  
ในสัมปยุตตปจจัย  ก็เชนเดียวกันกับอารัมมณปจจัย. 
 [๓๓๘] เพราะวิปปยุตตปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๔ วาระ...  ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนอธิปติปจจัย    มี ๑๗ วาระ   ใน  
นอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาต-  
ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๑๗  วาระ ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ 
วาระ    ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ   ใน 
นสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 [๓๓๙] เพราะวิปปยุตตปจจัย  เหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี
๕ วาระ...  ในอธิปติปจจัย  ม ี๑๗ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  มี ๕ 
วาระ    ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๕ 
วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑๗ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑๗ วาระ 
ในนกัมมปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนสัมป- 
ยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ.  
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 [๓๔๐] เพราะวิปปยุตตปจจัย   เหตุปจจัย   อารมัมณปจจัย   ใน  
นอธิปติปจจัย   มี ๗ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนกมัมปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 [๓๔๑] เพราะวิปปยุตตปจจัย  เหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  อธปิติ-  
ปจจัย  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๗ วาระ...  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ  
ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 [๓๔๒] เพราะวิปปยุตตปจจัย  เหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  อธปิติ- 
ปจจัย ฯลฯ  ปุเรชาตปจจัย  อาเสวนปจจัย  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี
๗ วาระ... ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๗ วาระ.       
 [๓๔๔] เพราะวิปปยุตตปจจัย   เหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  ฯลฯ 
ปุเรชาตปจจัย  กมัมปจจยั   วิปากปจจัย  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ 
วาระ...  ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ. 
 [๓๔๕] เพราะวิปปยุตตปจจัย  เหตุปจจัย   ฯลฯ  ปุเรชาตปจจัย 
กัมมปจจัย วปิากปจจัย อาหารปจจัย ฯลฯ อวิคตปจจัย ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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 [๓๔๖] เพราะอัตถิปจจัย  ก็เชนเดียวกันกับ สหชาตปจจัย.    
           เพราะนัตถิปจจัย  เพราะวิคตปจจัย ก็เชนเดียวกันกับ อารัมมณ- 
ปจจัย.  เพราะอวิคตปจจัย  ก็เชนเดียวกันกับ สหชาตปจจัย. 
                ปจจยานุโลมปจจนียนัย  ในปจจยวาระ  จบ 
 
                                ปจจยปจจนียานุโลมนัย 
                การนับวาระในปจจนียานุโลมแหงปจจยวาระ 
 [๓๔๗] เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย   มี ๔ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย    ม ี๔  วาระ      ในปุเรชาตปจจัย    มี ๔ วาระ     ใน 
อาเสวนปจจัยมี ๔ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๔ วาระ  ในวิปากปจจัย   ม ี
๑ วาร     ในอาหารปจจัย  ม ี๔ วาระ    ในอินทรยิปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสัมปยตุตปจจัย  
มี ๔ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๔ วาระ   ในอัตถิปจจัย   ม ี๔ วาระ 
ในนัตถิปจจัย   มี ๔ วาระ    ในวิคตปจจัย   มี ๔ วาระ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๔ วาระ. 
 [๓๔๘] เพราะเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  ในสหชาตปจจัย  มี 
๑ วาระ...   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   
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ในกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   
มี ๑ วาระ     ในอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ     ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัตถปิจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ.    
 [๓๔๙] เพราะนเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจัย   นอธิปติปจจัย  
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นอัญญมัญญปจจัย  ในสหชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ...ในนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ     ในกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในฌานปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอวิตตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๓๕๐] เพราะนเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจัย    นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย   นสมนันตรปจจัย  นอัญญมัญญปจจัย  นอุปนิสสย- 
ปจจัย  นปุเรชาตปจจัย  นปจฉาชาตปจจัย   นอาเสวนปจจัย  นกัมม- 
ปจจัย   ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ... ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
อาหารปจจัย มี ๑ วาระ   ในอัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ.  
 [๓๕๑] เพราะเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย  นกัมมปจจัย นวปิาก- 
ปจจัย  นอาหารปจจยั  ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนิสสยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ.  
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 [๓๕๒] เพราะนเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจัย ฯลฯ  นกมัมปจจัย   
นวิปากปจจัย  นอาหารปจจัย  นอินทริยปจจัย ฯลฯ  โนวิคตปจจัย 
ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ... ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๓๕๓] เพราะนอารัมมณปจจัย   ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย    มี ๕ วาระ ในสหชาตปจจัย   มี ๕ วาระ  ในอัญญมัญญ-  
ปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนสิสยปจจัย  มี ๕ วาระ    ในกัมมปจจัย  ม ี๕  
วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอาหารปจจัย   ม ี๕ วาระ    ใน 
อินทริยปจจัย    ม ี๕ วาระ    ในฌานปจจัย   มี ๕ วาระ    ในมคัคปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ    ในอัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
 [๓๕๔] เพราะนอารัมมณปจจัย  นเหตุปจจัย   ในสหชาตปจจัย  มี ๑  
วาระ... ในอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย   ม ี
๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอัตถิปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๓๕๕]เพราะนอธิปติปจจัย    ในเหตุปจจัย    มี ๑๗ วาร...  ใน 
อารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสมนันตร-  
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ปจจัย  มี ๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย  
มี ๗ วาระ  ในนิสสยปจจัย   มี ๑๗ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย   มี ๗ วาระ   
ในปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๗ วาระ   ในกัมม- 
ปจจัย    ม ี๑๗ วาระ    ในวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในอาหารปจจัย  มี   
๑๗ วาระ   ในอินทริยปจจัย   ม ี๑๗ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๑๗ วาระ  
ในมัคคปจจัย   มี ๑๗  วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิปป- 
ยุตตปจจัย   มี ๑๗ วาระ     ในอัตถิปจจัย   ม ี ๑๗ วาระ    ในนัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในวิคตปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๗ วาระ 
 [๓๕๖] เพราะนอธิปติปจจัย  นเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ 
วาระ... ในอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๔ วาระ  ใน 
อัญญมัญญปจจัย   มี ๔ วาระ     ในนสิสยปจจัย  มี ๔   วาระ    ในอุป- 
นิสสยปจจัย   ม ี๔ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี ๔  วาระ    ในอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๔  วาระ     ในกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ   ในวิปากปจจัย  ม ี๑ 
วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๔ วาระ   ในอินทริยปจจัย   ม ี๔ วาระ  ใน 
ฌานปจจัย   มี ๔ วาระ    ในมัคคปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในสัมปยตุตปจจัย  
มี ๔ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๔ วาระ   ในอัตถิปจจัย    มี ๔ วาระ 
ในนัตถิปจจัย   มี ๔ วาระ    ในวิคตปจจัย   มี ๔ วาระ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๔ วาระ. 
           เพราะอธิปติปจจัย  นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย  ในสหชาต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ... ฯลฯ...ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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 [๓๕๗] เพราะนอนันตรปจจัย    เพราะสมนันตรปจจัย   เพราะ   
นอัญญมัญญปจจัย   เพราะอุปนิสสยปจจัย  แสดงเชนเดียวกันกับ 
นอารัมมณปจจัย. 
 [๓๕๘] เพราะนปุเรชาตปจจัย   ในเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ...     ใน  
อารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอธิปติปจจัย  มี ๗ วาร    ในอนนัตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ     ในสหชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย   ม ี๗ วาระ 
โนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในกัมม- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๗ 
วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในฌานปจจัย  ม ี๗ วาระ    ใน  
มัคคปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ใน  
วิคตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 [๓๕๙] เพราะนปุเรชาตปจจัย  นเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย   ม ี 
๒ วาระ... ในอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในสหชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ     ในอุปนสิสยปจจัย  ม ี๒ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในกัมมปจจัย    มี ๒ วาระ   ในวิปากปจจัย   ม ี๒ วาระ  ใน 
อาหารปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในอินทริยปจจัย  มี ๒ วาระ   ในฌานปจจัย 
มี ๒ วาระ    ในมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  
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ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนัตถิปจจัย   
มี ๒ วาระ  ในวิคตปจจัย   ม ี๒ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในสหชาต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ...ฯลฯ...ในอวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ.  
 [๓๖๐] เพราะนปจฉาชาตปจจัย   ในเหตุปจจัย  มี ๑๗ วาระ...  ใน 
อารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี  ๗ วาระ 
ในอัญญมัญญปจจัย   ม ี๗ วาระ     ในนิสสยปจจัย   มี ๑๗ วาระ     ใน 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ    ในกมัมปจจัย   ม ี๑๗ วาระ   ในวิปากปจจัย  ม ี๑  
วาระ    ในอาหารปจจัย   มี ๑๗ วาระ    ในอินทรยิปจจัย มี ๑๗  วาระ 
ในฌานปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในมัคคปจจัย   มี ๑๗ วาระ  ในสัมปยุตต-  
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๑๗ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี   
๑๗ วาระ    ในนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ   ใน 
อวิคตปจจัย   มี  ๗ วาระ. 
 [๓๖๑] เพราะนปจฉาชาตปจจัย  นเหตุปจจยั     ในอารัมมณปจจัย 
มี ๔ วาระ...  ในอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ     ในสมนันตรปจจัย  ม ี๔ 
วาระ   ในสหชาตปจจัย   มี ๔ วาระ    ในอัญญมญัญปจจัย   ม ี๔ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๔ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๔ วาระ  ในปุเรชาต-  
ปจจัย   มี ๔ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๔ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๔     
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วาระ    ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   มี ๔ วาระ    ใน 
อินทริยปจจัย   มี ๔ วาระ     ในฌานปจจัย   มี ๔ วาระ    ในมคัคปจจัย   
มี ๓ วาระ     ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๔ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  ม ี๔ 
วาระ   ในอัตถิปจจัย   ม ี๔ วาระ   ในนัตถิปจจัย   มี ๔ วาระ  ในวิคต- 
ปจจัย   มี ๔ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๔ วาระ.  
           เพราะนปจฉาชาตปจจัย   นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย  ใน 
สหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ ... ฯ ลฯ... ในอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๓๖๒] เพราะนอาเสวนปจจัย  ในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาระ...  ใน 
อารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอธิปติปจจัย   มี ๑๗ วาระ ในอนันตร- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ     ในสมนันตรปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในสหชาตปจจัย 
มี ๑๗ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนิสสยปจจัย   ม ี๑๗ 
วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ     ในปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๑๗ วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย 
มี ๑๗ วาระ     ในอินทริยปจจัย   มี ๑๗ วาระ     ในฌานปจจัย  มี ๑๗ 
วาระ  ในมัคคปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ  ใน 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอัตถปิจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๗ วาระ. 
 [๓๖๓]  เพราะนอาเสวนปจจัย  นเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  ม ี
๔ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในสหชาตปจจัย มี ๔ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนิสสย-  
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ปจจัย   มี ๔ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย   ม ี๔ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี  
๔ วาระ    ในกัมมปจจัย   ม ี๔ วาระ    ในวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ   ใน 
อาหารปจจัย   มี ๔ วาระ     ในอินทรยิปจจัย    ม ี๔ วาระ     ในฌาน- 
ปจจัย   มี ๔ วาระ ในมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  ม ี๔ 
วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๔ วาระ   โนอัตถิปจจัย  มี ๔ วาระ   ใน   
นัตถิปจจัย  มี ๔ วาระ   ในวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ   ในอวิคตปจจัย   ม ี 
๔ วาระ. 
           เพราะนอาเสวนปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  ใน 
สหชาตปจจัย  ม ี๑  วาระ...ฯลฯ...ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๓๖๔]   เพราะนกัมมปจจัย  ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ  ในอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย   มี ๗ 
วาระ      ในสมนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ     ในสหชาตปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนิสสยปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในอุป- 
นิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ    ในอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๗ วาระ  ในอินทริยปจจัย  มี ๗ 
วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๗ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสัมป- 
ยุตตปจจัย   มี ๗ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ    ในอัตถิปจจัย  
มี ๗ วาระ   ในนัตถิปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในวิคตปจจัย  ม ี๗ วาระ  ใน 
อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 [๓๖๕] เพราะกัมมปจจยั  นเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
...ในอนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน  
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สหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนิสสย- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย   ม ี 
๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน 
อินทริยปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในฌานปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในสมัปยุตต-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ    ในอัตถิปจจัย   มี ๑ 
วาระ  ในนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ   โนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอวิคต-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๓๖๖] เพราะนกัมมปจจยั  นเหหตุปจจัย   นอารมัมณปจจัย   ใน  
สหชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ... ในอัญญมญัญปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนิสสย- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในอวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๓๖๗] เพราะนวิปากปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาระ...ในอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ   ในอธปิติปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย   ม ี
๗ วาระ  ในสมนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ 
ในอัญญมัญญปจจัย    มี ๗ วาระ     ในนิสสยปจจัย  ม ี๑๗ วาระ   ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ   ในอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ  ในกัมมปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในอาหารปจจัย  ม ี๑๗ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๑๗ วาระ   ในฌานปจจัย   ม ี๑๗ วาระ  ใน  
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มัคคปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในวิปปยุตต-  
ปจจัย  มี ๑๗ วาระ    ในอัตถิปจจัย  มี ๑๗ วาระ    ในนัตถิปจจัย   ม ี๗ 
วาระ  ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๗ วาระ.  
 [๒๖๘] เพราะนวิปากปจจัย นเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย   มี ๔ 
วาระ... ในอนันตรปจจัย   ม ี๔ วาระ     ในสมนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในสหชาตปจจัย   มี ๔ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย  มี ๔ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๔ วาระ    โนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ      ในกมัมปจจัย   ม ี๔ วาระ 
ในอาหารปจจัย   ม ี๔ วาระ   ในอินทริยปจจัย  มี  ๔ วาระ  ในฌานปจจัย 
มี ๔ วาระ    ในมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๔ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนัตถิปจจัย 
มี ๔ วาระ   ในวิคตปจจัย   ม ี๔ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ.  
 [๓๖๙] เพราะนวิปากปจจัย    นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  ใน 
สหชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ... ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๑ วาระ    โนนิสสย-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ     ในกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   มี ๑  
วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ใน 
โนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ    โนอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอวิคต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ.  
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 [๓๗๐] เพราะนอาหารปจจัย   ในสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ...   ใน  
อัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในกมัมปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอัตถปิจจัย  มี ๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ.  
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๓๗๑] เพราะนอินทริยปจจัย    ในสหชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ    ใน 
อัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในกมัมปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๓๗๒] เพราะนฌานปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในสหชาต-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี 
๑ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิปากปจจัย   มี ๑  วาระ   ในอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนัตถิปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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 [๓๗๓] เพราะนฌานปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  ใน    
สหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ... ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนิสสย- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ     ในกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   มี ๑ 
วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ    ใน 
อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๓๗๔] เพราะนมัคคปจจัย    ในอารมัมณปจจัย   มี ๑ วาระ...   ใน 
อนนัตรปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ    ในสหชาต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย   ม ี
๑ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย    มี  ๑ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตต-    
ปจจัย   มี ๑ วาระ   โนอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๓๗๕] เพราะนมัคคปจจัย   นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  ใน 
สหชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ... ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนิสสย- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในอาหารปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในอินทรยิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ.  
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           นี้เปนการแสดงโดยยอ.   
 [๓๗๖] เพราะนสัมปยุตตปจจัย   ในเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ...    ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ   ในสหชาตปจจัย   มี ๕ วาระ  ในอัญญมัญญ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนสิสยปจจัย   มี ๕ วาระ     ในกัมมปจจัย  ม ี๕ 
วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๕ วาระ    ใน 
อินทริยปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในฌานปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี 
๕ วาระ     ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ     ในอัตถิปจจัย   ม ี๕ วาระ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๕ วาระ. 
           เพราะนสัมปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  ในสหชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ 
... ฯลฯ ... ในอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.                    
 [๓๗๗] เพราะนวิปปยุตตปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...   ใน  
อารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอุปนิสสย- 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ    ในกัมมปจจัย  ม ี ๓ 
วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๓ วาระ    ใน 
อินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ     ในฌานปจจัย   มี ๓ วาระ    ในมคัคปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ      ในอัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ    ในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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 [๓๗๘] เพราะนวิปปยุตตปจจัย   นเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  
มี ๒ วาระ... ในอนันตรปจจัย   มี ๒ วาระ     ในสมนันตรปจจัย    ม ี๒ 
วาระ    ในสหชาตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอัญมัญญปจจัย    ม ี๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอาเสวน-  
ปจจัย  มี ๒ วาระ    ในกมัมปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอาหารปจจัย  ม ี๒ 
วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๒ วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๒ วาระ    ใน 
มัคคปจจัย   มี ๑ วาระ     ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอัตถิปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในนัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ  ใน 
อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
 [๓๗๙] เพราะนวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย  ใน 
สหชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ...ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ   ในนิสสย-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ในอวิคต- 
ปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
           เพราะโนนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย  ก็แสดงเชนเดียวกัน 
กับนอารัมมณปจจัย. 
                         ปจจนียานุโลม  ในปจจยวาระ  จบ                                         
                                        ปจจยวาระ  จบ 
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                   อรรถกถาอนุโลมปจจนียนัย-ปจจนียานุโลมนัย 
           ก็โดยลักษณะน้ีแหละ  ผูศึกษาพึงจัดอนุโลมไวขางหนาแลวกําหนด  
จํานวนในอนุโลมปจจนียะ,  และพึงจัดปจจนียะไวขางหนาแลวกําหนด 
ปจจนียานุโลม  ก็จะพึงทราบวิสัชนาในปญหาที่ผานมาแลว  และยังไมมา 
แลว   ที่ไดอยูและไมไดอยู   ดังน้ี.  
                  อรรถกถาอนุโลมปจจนียนัย-ปจจนียานุโลมนัย  จบ   
                                    อรรถกถาปจจยวาระ  จบ       
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                             ๔. นิสสยวาระ  
                                อนุโลมนัย 
 [๓๘๐] ๑. กศุลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,   ขันธ ๑ อาศัยขันธ 
๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน.   
              ๒. อัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึน้  เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศลเกิดข้ึน. 
              ๓. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกศุลเกิดข้ึน, 
ขันธ ๑  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน,   ขันธ ๒ และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
 [๓๘๑] ๔. อกุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน  ฯลฯ   ขันธ ๒ 
อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
              ๕. อัพยากตธรรม   อาศัยอกุศลธรรมเกดิขึ้น         เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศลเกิดข้ึน.  
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              ๖. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  อาศัยอกุศลธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย     
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิด 
ข้ึน ฯลฯ  ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
 [๓๘๒] ๗. อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากต- 
วิบาก   และอัพยากตกิริยาเกิดข้ึน,  ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัย 
ขันธ ๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓ และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
อัพยากตวิบากเกิดข้ึน,     ขันธ ๑ และกฏัตตารูป     อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน, 
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน    หทยวัตถุ   อาศัยขันธ  
ทั้งหลายเกิดข้ึน,  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
           มหาภูตรูป ๓   อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน,   มหาภูตรูป ๑ อาศัย 
มหาภูตรูป ๓ เกิดข้ึน,  มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดข้ึน. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป     อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเกิดข้ึน,     ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก    และอัพยากตกิริยา 
อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
               ๘. กุศลธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้    เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
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              ๙. อกุศลธรรม   อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้   เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน.  
              ๑๐. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน,  จิตตสมุฏฐาน- 
รูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
              ๑๑. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  อาศัย อัพยากตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน, จิตตสมุฏฐาน- 
รูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
 [๓๘๓] ๑๒. กุศลธรรม  อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล และหทยวัตถุเกิดข้ึน ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๑๓. อัพยากตธรรม  อาศัยกุศลธรรมและอพัยากตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล และมหาภูตรูป 
เกิดข้ึน. 
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              ๑๔. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม   อาศัยกุศลธรรมและ  
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิดข้ึน ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒   และหทยวัตถุเกิดข้ึน,   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล  และมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน. 
              ๑๕. อกุศลธรรม    อาศัยอกุศลธรรมและอพัยากตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศล และหทยวัตถุเกิดข้ึน ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๑๖. อัพยากตธรรม   อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล  และมหาภูต- 
รูปทั้งหลายเกิดข้ึน.    
              ๑๗. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม    อาศัยอกุศลธรรม 
และอัพยากตธรรมเกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลและหทยวัตถุเกิดข้ึน  ฯ ล ฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดข้ึน,   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอกุศล   และมหาภูตรูปท้ังหลายเกิดข้ึน. 
 
                     การนับวาระในอนุโลมแหงนิสสยวาระ 
 [๓๘๔]   ในเหตุปจจัย   มี  ๑๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในอธิปติปจจัย     ม ี ๑๗ วาระ    ในอนันตรปจจัย    มี ๗ วาระ     ใน  
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สมนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในอัญญ-  
มัญญปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนิสสยปจจัย  ม ี๑๗ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย     มี ๗ วาระ    ในอาเสวนปจจัย     ม ี๗  
วาระ    ในกมัมปจจัย   ม ี๑๗ วาระ    ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ     ใน 
อาหารปจจัย  ม ี๑๗ วาระ  ในอินทรยิปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในฌานปจจัย 
มี ๑๗ วาระ  ในมัคคปจจัย   มี ๑๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๗ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในนัตถิ- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย    มี ๑๗ 
วาระ. 
                           อนุโลมนัย  ในนิสสยวาระ  จบ 
 
                                        ปจจนียนัย 
 [๓๘๕] ๑. อกุศลธรรม  อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  สหรคตดวยอุทธัจจะเกิดข้ึน. 
              ๒. อัพยากตธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย    
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากต-  
วิบาก    และอัพยากกิริยา    ซึ่งเปนนอเหตุกะเกิดข้ึน,   ขันธ ๑ และจิตต-  
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สมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย  
ขันธ ๑ เกิดข้ึน,    ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน, 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ      ขันธ ๓ และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
อัพยากคตวิบากเกิดข้ึน  ฯลฯ     ขันธ ๒ และกฏัตตารูป     อาศัยขันธ ๒  
เกิดข้ึน  หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลายเกิดข้ึน, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน.      
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน ฯลฯ   จิตตสมุฏฐานรูป 
กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน,  พาหิรรูป...  
อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป...                        
           สําหรับพวกอสัญญสัตว   มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหภูตรูป ๑ เกิดข้ึน 
ฯ ล ฯ      กฏตัตารูปที่เปนอุปาทารูป      อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดข้ึน 
จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะเกิดข้ึน ฯลฯ   กายวิญญาณ  อาศัยกายาย- 
ตนะเกิดข้ึน      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาซึ่งเปน 
อเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน. 
              ๓. อกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะนเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัย 
หทยวัตถุเกิดข้ึน. 
 [๓๘๖] ๔. อกุศลธรรม   อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิด 
ขึ้น เพราะนเหตุปจจัย 
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           คือ โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัย   
ขันธทั้งหลาย   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทย- 
วัตถุเกิดข้ึน.  
 
                     การนับวาระในปจจนียะแหงนิสสยวาระ 
 [๓๘๗] ในนเหตุปจจัย    ม ี๔ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย     มี ๕ 
วาระ   ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑๗ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย     ม ี๕ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย    มี ๕ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๑๗ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๑๗  วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ      ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสมปยตุตปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในโนนัตถิปจจัยย  มี ๕ วาระ     โน 
โนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
                            ปจจนียนัย  ในนิสสยวาระ  จบ 
 
                                     อนุโลมปจจนียนัย 
                 การนับวาระในอนุโลปจจนียะแหงนิสสยวาระ    
 [๓๘๘] เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย    ม ี๑๗ วาระ     ในนอนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ      ใน  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 361 

นสมนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๕      ใน  
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๕ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๗ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๗  วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๗ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนสมัปยุตต- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ.  
                         อนุโลมปจจนียนัย  ในนิสสยวาระ  จบ 
 
                                      ปจจนียานะโลมนัย 
                 การนับวาระในปจจนียานุโลมแหงนิสสยวาระ                    
 [๓๘๗] เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ...    ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๔ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในสหชาต- 
ปจจัย  มี ๔ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   ม ี๔ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี 
๔ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๔ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย   มี ๔ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๔ วาระ   ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๔ วาระ    ในอินทริยปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสัมปยตุตปจจัย 
มี ๔ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย    ม ี๔ วาระ   ในอัตถิปจจัย   ม ี๔ วาระ 
ในนัตถิปจจัย    ม ี๔ วาระ    ในวิคตปจจัย   มี ๔ วาระ   ในอวิคตปจจัย  
มี ๔ วาระ. 
                        ปจจนียานุโลมนัย  ในนิสสยวาระ  จบ  
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           ขอความในนิสสยวาระ  เหมือนขอความในปจจยวาระ.  
           ขอความในปจจยวาระ  เหมือนขอความในนิสสยวาระ. 
                                 นิสสยวาระ  จบ 
 
                              อรรถกถานิสสยวาระ  
           พึงทราบวินิจฉัย  ในนิสสยวาระ  ตอไป.        คําวา  กุสล   ธมมฺ 
นิสฺสาย   อาศัยกุศลธรรม     อธิบายวา   เพราะทํากุศลธรรมใหเปนที่อิง 
อาศัย  โดยอรรถวาเปนปจจัย.  คําที่เหลือในนิสสยวาระน้ี   ผูศกึษาพึงทราบ 
ตามนัยที่กลาวแลวในปจจยวาระนั่นแล.   ก็ในอวสานแหงปจจัยน้ี   คําน้ีวา 
อันอรรถวาปจจยะมีความหมายเทากับนิสสยะ     อันอรรถวานิสสยะมีความ 
หมายเทากับปจจยะ   ดังน้ี      ทานกลาวไว   เพ่ือแสดงความไมตางกันโดย 
ใจความแหงวาระทั้ง ๒ เหลาน้ี.  จริงอยู   โดยใจความวาระท้ัง ๒ นี้   ไมมี 
อะไรแตกตางกัน    เหมือนปฏิจจวาระกับสหชาตวาระฉะน้ัน.   แมเม่ือเปน  
อยางนี้ทานก็กลาวไวเพ่ือเนนเนื้อความของกันและกัน.    จริงอยู   ในคํามี 
อาทิวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     ปจจัยทั้งหลายแมไมตองอาศัยนานักขณิกกัมม- 
ปจจัย     ที่กาํลังเปนไปอยูก็เกิดข้ึนได.    ก็บรรดาไมที่ต้ังพิงกันไวเปนตน 
ไมอัน หน่ึงหาไดเปนนิสสยปจจัยแกไมอันหน่ึงไม    เชนเดียวกับอุปาทารูป 
ก็ไมเปนนิสสยปจจัยแกมหาภูตรูปฉะนั้น.     แมวาระทั้ง ๒ นี้     พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวเพ่ือกําหนดความเปนนิสสยปจจัยโดยปจจยวาระ     และ  
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เพ่ือกําหนดซ่ึงความเปนสหชาตะและปุเรชาตะ  ของธรรมท่ีพระองคตรัสวา  
"ปจฺจยา"  โดยนิสสยวาระ.  อีกประการหน่ึง  วาระทั้งสองน้ีพึงทราบวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยเปนเทศนาวิลาสะ    ดวยอํานาจอัธยาศัยของ 
เหลาสัตวผูจะตรัสรูโดยประการน้ัน       และดวยอํานาจพระปรีชาแตกฉาน 
ในนิรุตติปฏสิัมภิทา  ดังนี้.  
                                    อรรถกถานิสสยวาระ   จบ  
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                              ๕. สังสัฏฐวาระ  
                                  อนุโลมนัย 
 [๓๙๐]  ๑.  กุศลธรรม  เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                      
           คือ ขันธ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,       ขันธ ๑ เจือกับ 
ขันธ ๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดข้ึน.  
              ๒.  อกุศลธรรม  เจือกบัอกุศลธรรมเกิดขึน้  เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน,    ขันธ ๑ เจือกับ 
ขันธ ๓,    ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
              ๓. อัพยากตธรรม  เจือกับอพัยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก    และอัพยากต-  
กิริยาเกิดข้ึน,   ขันธ ๑ เจือกับขันธ ๓ เกิดข้ึน,    ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ 
เกิดข้ึน. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ทีเ่ปนอัพยากตวิบาก เกิด 
ข้ึน,  ขันธ ๑ เจือกับขันธ ๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
 [๓๙๑] กุศลธรรม  เจือกบักุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
...เพราะอธิปติปจจัย ฯลฯ 
           ในอธปิติปจจัย  ไมมีปฏิสนธิขณะ.  
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           ทุกปจจัย  คือ อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย   สหชาตปจจัย อัญญ-   
มัญญปจจัย   นิสสยปจจัย    อุปนิสสยปจจัย      ก็เชนเดียวกันกับปจจัยที่มี 
เหตุปจจัยเปนมูล. 
 [๓๙๒] ๑. กุศลธรรม  เจอืกับกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะปุเรชาต- 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,       ขันธ ๑ เจือกับ 
ขันธ ๓ เกิดข้ึน,    ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดข้ึน,   ขันธทั้งหลายอาศัย  
หทยวัตถุเกิดข้ึน  เพราะปุเรชาตปจจัย. 
              ๒. อกุศลธรรม  เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะปุเร- 
ชาตปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน.    ขันธ ๑ เจือกับ 
ขันธ ๓ เกิดข้ึน,    ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดข้ึน,    ขันธทั้งหลายอาศัย  
หทยวัตถุเกิดข้ึน   เพราะปุเรชาตปจจัย.                 
              ๓. อัพยากตธรรม  เจือกับอพัยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
ปุเรชาตปจจัย 
           คือ ขันธ ๓  เจือกับขันธ   ที่เปนอัพยากตวิบาก   อัพยากตกิริยา 
เกิดข้ึน,   ขันธ ๑ เจือกับขันธ ๓ เกิดข้ึน  ขันธ ๒ เจือกับขันธ  ๒ เกิด  
ข้ึน, ทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน  เพราะปุเรชาตปจจัย. 
 [๓๙๓] ๑. กศุลธรรม  เจอืกับกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะอาเสวน- 
ปจจัย ฯลฯ 
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              ๒. อกุศลธรรม  เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้   เพราะ 
อาเสวนปจจัย  
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน ฯลฯ.   
              ๓. อัพยากตธรรม  เจือกับอพัยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
อาเสวนปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตกิริยาเกิดข้ึน  ฯลฯ. 
 [๓๙๔] ๑. กุศลธรรม  เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะกัมมปจจัย 
              ๒. อกุศลธรรม  เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้  เพราะกัมม- 
ปจจัย 
              ๓. อัพยากตธรรม  เจือกับอพัยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
กัมมปจจัย ฯลฯ. 
              ๑. อพัยากตธรรม  เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
วิปากปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก ฯลฯ.  
 [๓๙๖] กุศลธรรม เจือกบักุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอาหารปจจัย... 
           บทเหลาน้ี  คือ เพราะอินทริยปจจัย เพราะฌานปจจัย เพราะ 
มัคคปจจัย  เพราะสัมปยุตตปจจัย  ก็เชนเดียวกันกับเพราะเหตุปจจัย. 
 [๓๙๖] ๑. กุศลธรรม  เจอืกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปยุตต- 
ปจจัย  
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           คือ ขันธ ๓ เจือกันขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,  ฯลฯ      ขันธ ๒  
เจือกับขันธ ๒ เกิดข้ึน,      ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน      เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย. 
              ๒. อกุศลธรรม  เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้ ฯลฯ... 
           คือ ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตต-   
ปจจัย. 
              ๓. อัพยากตธรรม  เจือกับอกุศลธรรมเกดิขึ้น  ฯลฯ... 
           คือ ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
  [๓๙๗] กุศลธรรม เจือกบักุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอัตถิปจจัย ฯลฯ 
เพราะนัตถิปจจัย  เพราะวิคตปจจัย  เพราะอวิคตปจจัย  ก็เชนเดียวกัน 
กับเพราะเหตุปจจัย. 
  
                    การนับวาระในอนุโลมแหงสังสัฏฐวาระ 
 [๓๙๘] ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ     ในสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน 
สหชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนิสสย- 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย  
มี ๓ วาระ     ในอาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย  
มี ๓ วาระ     ในฌานปจจัย     มี ๓ วาระ     ในมัคคปจจัย    ม ี๓ วาระ  
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ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในอัตถิ-  
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
           เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ.   วาระที่มีเหตุ- 
ปจจัยเปนมูล  พึงแสดงใหพิสดาร. 
 [๓๙๙] เพราะอาเสวนปจจัย  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอธปิติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย  ม ี๓ 
วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
อัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอุปนิสสย- 
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในกัมมปจจัย   ม ี๓ 
วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
ฌานปจจัย  มี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในสัมปยตุตปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ  
ในนัตถิปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 [๔๐๐] เพราะวิปากปจจัย  ในเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอธปิติปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
อัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอุปุนิสส- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๑  
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วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ ใน  
ฌานปจจัย   มี ๑ วาระ     ในมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี  
๑ วาระ. 
                           อนุโลมนัย  ในสังสัฏฐวาระ  จบ 
 
                                  อรรถกถาสังสัฏฐวาระ 
                                   อรรถกถาอนุโลมนัย     
           พึงทราบวินิจฉัยใน  สังสัฏฐวาระ ตอไป.     คําวา   กุสล  ธมฺม  
สสฏโ เจือกับกุศลธรรม     อธิบายวา   เพราะกระทํากุศลธรรมใหเปน 
ปจจัย   โดยอรรถวาประกอบพรอมดวยลักษณะ  ซึ่งมีการเกิดข้ึนพรอมกัน 
เปนตน.     คําวา กุสล เอก ขนฺธ สสฏโ   มีคําอธิบายวา   ขันธ ๓ 
ทํากุศลขันธหน่ึงใหเปนสัมปยุตตปจจัย   เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย.  ในทกุๆ 
บทพึงทราบใจความโดยอุบายน้ี.   ก็แลในเหตุปจจัยนี้    ทานจัดปจจัยแลว 
วิสัชนาปญหาไว ๓ วาระ  เพราะอรูปธรรมเทานั้นที่จะมีอรรถวาสัมปโยคะ 
ได ๑  กใ็นเหตุปจจัย   ฉันใด  แมในอารัมมณปจจัยเปนตน  ก็ฉันนั้น.  ใน 
วิปากปจจัยมีวิสัชนา ๑ วาระเทาน้ัน. 
           บัดนี้   เพ่ือแสดงวิสัชนาตามท่ีไดดวยอํานาจจํานวน      พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสวา  เหตุยา  ตีณิ  ในเหตุปจจัย ๓ วาระ  เปนตน. 
ในวิสัชนาเหลาน้ันทานจํากัด  (กําหนด) ไวในติกะท้ังปวงดังน้ีคือ    กุศล  
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กับกุศล  อกศุลกับอกุศล  อัพยากตะกับอัพยากตะ.  ก็ในติกะหนึ่ง ๆ ยอม  
ไดอัพยากกับอัพยากตะเทาน้ัน.   ในวาระน้ีมีการกําหนด ๒ อยาง  คือ 
ในปจจัย  ๒๒ มีวิสัชนา ๓ วาระ   ในวิปากปจจัยมีวิสัชนา ๑ วาร   ดวย 
ประการฉะน้ี.   วิสัชนาที่เปนอนุโลมยอมไมมีในปจฉาชาตปจจัย   เพราะ-  
ฉะน้ัน       ในการเทียบเคียงในทุกัตติกะเปนตน        ดวยอํานาจแหง 
วิสัชนาเหลานี้วา   วิสัชนา ๓ และ ๑ ดงัน้ี    วิปากปจจัยในทุกัตติกะได 
ทุกติกะน้ันมีวิสัชนา ๑.  พึงทราบการคํานวณอยางนี้วา ตีณิ ๓  ในปจจัย  
ที่เหลือ  (พึงทราบการคํานวณอยางนี้วาในปจจัยที่เหลือมีวิสัชนา ๓ วาระ). 
คําท่ีเหลือในอนุโลมนยัในสังฏฐวาระน้ีมีใจความงายทั้งน้ัน. 
                                จบอรรถกถาอนุโลมนัย 
 
                                          ปจจนียนัย 
 [๔๐๑] ๑. อกุศลธรรม  เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา สหรคตดวยอุทธัจจะ เจือกับขันธ 
ทั้งหลาย   ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  สหรคตดวยอุทธัจจะเกิดข้ึน. 
              ๒.  อัพยากตธรรม  เจือกับอพัยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   เจือกันขันธที่เปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากต-  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 371 

กิริยา  ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดข้ึน,  ขันธ ๑ เจือกับขันธ ๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๒ 
เจือกับขันธ ๒ เกิดข้ึน.   
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ     ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากต- 
วิบากเกิดข้ึน,   ขันธ ๑ เจือกับขันธ ๓ เกิดข้ึน,   ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ 
เกดิข้ึน. 
 [๔๐๒] ๑. กศุลธรรม  เจอืกับกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนอธิปติ- 
ปจจัย...เพราะนปุเรชาตปจจัย. 
           คือ ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,  ฯลฯ    
ขันธ  ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดข้ึน.  
 [๔๐๓] ๒. อกุศลธรรม  เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ 
              ๓. อัพยากตธรรม  เจือกับอพัยากตธรรมเกิดขึ้น  ฯลฯ 
              กุศลธรรม  เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ ฯลฯ  
              กุศลธรรม  เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 [๔๐๔] ๑. กศุลธรรม  เจอืกับกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนกัมม- 
ปจจัย 
           คือ กศุลเจตนา  เจือกับขันธทั้งหลายที่เปนกุศลเกิดข้ึน. 
              ๒. อกุศลธรรม  เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้  เพราะนกัมม- 
ปจจัย  
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           คือ  อกุศลเจตนา  เจือกับขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศลเกิดข้ึน.  
              ๓. อัพยากตธรรม  เจือกับอพัยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นกัมมปจจัย  
           คือ เจตนาที่เปนอัพยากตกิริยา เจือกับขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากต- 
กิริยาเกิดข้ึน. 
 [๔๐๕] ๑. กศุลธรรม  เจอืกับกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนวิปาก- 
ปจจัย 
              ๒. อกศุลธรรม  เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้  ฯลฯ 
              ๓. อัพยากตธรรม  เจือกับอพัยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นวิปากปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตกิริยาเกิดข้ึน. 
           นกัมมปจจัย  นวิปากปจจัย  ในปจจนียวิภังคในสังสัฏฐวาระ  ไมมี 
ปฏิสนธิ  คงมีแตในปจจัยทั้งหมดท่ีเหลือ. 
 [๔๐๖] ๑. อพัยากตธรรม  เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นฌานปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑  ทีส่หรคตดวยปญจวิญญาณเกิดข้ึน, 
ฯลฯ  ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
 [๔๐๗] ๑. อพัยากตธรรม  เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นมัคคปจจัย 
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           คือ   ขันธ ๓   เจือกับขันธ ๑ ทีเ่ปนอัพยากตวิบาก     และอัพยากต-    
กิริยา  ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดข้ึน  ฯล ฯ   ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดข้ึน.  ใน 
อเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ.  
 [๔๐๘]  ๑. กศุลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตต- 
ปจจัย 
           คือ ในอรูปภูมิ   ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ เกิดข้ึน ฯลฯ   ขันธ ๒ 
เจือกับขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
              ๒. อกุศลธรรม  เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้  เพราะนวิปป- 
ยุตตปจจัย 
           คือ ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑  ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน ฯลฯ 
ขันธ ๒ เจือกันขันธ ๒ เกดิข้ึน. 
              ๓. อัพยากตธรรม   เจือกบัอัพยากตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นวิปปยุตตปจจัย 
           คือ ในอรูปภูมิ   ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก  และ 
อัพยากตกิริยาเกิดข้ึน  ฯ ลฯ   ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
           นวิปปยุตตปจจัย   ไมมีปฏิสนธิ. 
 
                การนับวาระในปจจนียะแหงสังสัฏฐาวาระ 
 [๔๐๙] ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
ปุเรชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ   ใน  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 374 

นอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
 [๔๑๐] เพราะนเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ...ในนปุเร- 
ชาตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๒ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย  ม ี๒ 
วาระ    ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
นวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
 [๔๑๑] เพราะนเหตุปจจัย  นอธิปติปจจยั  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๒ 
วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในนกัมมปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในนมัคคปจจัย    มี ๑ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๒ 
วาระ. 
 [๔๑๒] เพราะนเหตุปจจัย   นอธิปติปจจัย  นปุเรชาตปจจัย  ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๒   วาระ...  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๒ 
วาระ.  
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 [๔๑๓] เพราะนเหตุปจจัย  นอธิปติปจจัย  นปุเรชาตปจจัย นปจฉา - 
ชาตปจจัย  นอาเสวนปจจัย  ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ... ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนมคัคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี
๒ วาระ.  
 [๔๑๔] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉา- 
ชาตปจจัย  นอาเสวนปจจัย  นกมัมปจจัย  ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ 
... ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๔๑๕] เพราะนเหตุปจจัย   นอธิปติปจจัย  นกมัมปจจัย  นวิปาก- 
ปจจัย  นมัคคปจจัย  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
 [๔๑๖] เพราะนอธิปติปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ...   ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๓ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ 
วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 [๔๑๗] เพราะนอธิปติปจจัย  นเหตุปจจัย   ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๒ 
วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๒ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ  ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ.  
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 [๔๑๘] เพราะนปุเรชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ...  ใน  
นอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
นอเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี  
๓ วาระ.  
 [๔๑๙] เพราะนปุเรชาตปจจัย  นเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ 
วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนมัคค- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๔๒๐] เพราะนปจฉาชาตปจจัย   นอาเสวนปจจัย    ในนเหตุปจจัย   
มี ๒ วาระ...  ในนอธิปติปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ 
วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนุวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนมัคค- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๔๒๑] เพราะนอาเสวนปจจัย  นเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย   ม ี
๒ วาระ...  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๒ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ 
วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย   ม ี๒ วาระ   ใน  
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นฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตต-  
ปจจัย  มี ๒ วาระ.  
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๔๒๒] เพราะนกัมมปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอธิปติ- 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๔๒๓] เพราะนกัมมปจจัย  นเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ 
วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนมัคค- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๔๒๔] เพราะนวิปากปจจัย  ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๔๒๕] เพราะนวิปากปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาต- 
ปจจัย  นปจฉาชาตปจจัย  นอาเสวนปจจัย  ในนกมัมปจจัย มี ๑ วาระ 
...ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ.  
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 [๔๒๖] เพราะนฌานปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธปิติ-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ.                                   
 [๔๒๗] เพราะนฌานปจจัย  นเหตุปจจัย  นอธิปติปจจัย นปจฉา- 
ชาตปจจัย  นอาเสวนปจจัย  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ. 
 [๔๒๘] เพราะนมัคคปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอธิปติ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตต-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๔๒๙] เพราะนวิปปยุตตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย    มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนกมัมปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ.   
 [๔๓๐] เพราะนวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย   ม ี
๒ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๒ 
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นวิปากปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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 [๔๓๑] เพราะนวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเร-  
ชาตปจจัย  นปจฉชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย  นกมัมปจจัย  นวิปาก- 
ปจจัย  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                    ปจจนียนัย  จบ  
                                 อรรถกถาปจจนียนัย 
           ก็กุศลยอมมีไมไดใน  ปจจนียนัย   ฉะน้ัน  ทานจึงทําวิสัชนาต้ัง 
แตอกุศลเทานั้น    เปนตนไป.     วิสชันานั้นมีเนื้อความกระจางแลวท้ังน้ัน. 
ก็คําวา นเหตุยา   เทฺว  ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ  เปนอาทินั้นใด  อัน 
ทานกลาวไวเพ่ือการกําหนดวิสัชนาในปจจนียนัย โดยการคํานวณ ในคําน้ัน 
มีการกําหนด (ปริเฉท) ๓ อยาง  คือ เทฺว ๒,  ตีณิ ๓, เอก  ๑.  บณัฑิต 
พึงทราบการคํานวณเพราะการเทียบเคียงปจจัยในทุกติกะเปนตน      ดวย 
อํานาจแหงปริเฉทเหลาน้ัน.   แมในอธิการน้ีก็ยอมไดเฉพาะวิสัชนาที่มีการ 
คํานวณไดนอยกวา    เพราะเทียบเคียงปจจัยที่คํานวณไดมากกวากับปจจัย  
ที่คํานวณไดนอยกวา.   ยอมไดวิสัชนาที่มีจํานวนเทากัน  เพราะเทียบเคียง 
กับปจจัยที่คํานวณไดเทากัน.      ก็เพราะในวาระน้ีมีอรูปธรรมเทาน้ันเปน 
ปจจยุบบัน   ฉะน้ัน ทานจึงแสดงปจจัย   ๑๐   คือ นเหตุปจจัย   นอธิปติ- 
ปจจัย  นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย  นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย 
นวิปากปจจัย  นฌานปจจัย นมัคคปจจัย  และนวิปปยุตตปจจัย  โดยความ 
เปนปจจนิก.    ปจจัยที่เหลือ ๑๔ ยอมมีไมได.    แมในบรรดาปจจัยที่มีได  
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เหลาน้ัน      นกัมมปจจัยและนวิปากปจจัยยอมไมไดปจจยุบบันที่เปนวิบาก.     
คําวา นเหตุปจฺจยา นอธิปติยา  เทฺว    เพราะนเหตุปจจัย   ในนอธิปติ- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ  คือ วิสัชนา ๒ ที่ไดในนเหตุปจจัย.  แมในหมวด ๒ 
แหงวิสัชนาท่ีเหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.  สองบทวา นกมฺเม เอก ในนกัมม- 
ปจจัย    ม ี๑ วาระ    คือ  อัพยากตะกับอัพยากตะ    เพราะจัดอเหตุกกิริยา 
เจตนาใหเปนปจจยุบบัน.  สองบทวา น วิปาเก เทฺว  ความวา วิสัชนา ๒ 
ดวยอํานาจอเหตุกโมหะและอเหตุกกิริยา.      สองบทวา  นฌาเน  เอก   พึง 
ทราบวา   เปนอัพยากตะวิสัชนา   ดวยอํานาจอเหตุกปญจวิญญาณ.   สอง 
บทวา นมคฺเค  เอก     พึงทราบอัพยากตะวิสัชนาดวยอํานาจอเหตุกวิบาก 
และกิริยา.      ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความในการเทียบเคียงปจจัยทั้งปวงโดย 
อุบายน้ีแล. 
                                   อรรถกถาปจจนียนัย  จบ 
 
                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                การนับวาระในอนุโลมปจจนียะแหงสังสัฏฐวาระ                                              
 [๔๓๒] เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ ในนปุเรชาต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี  ๓ วาระ.  
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 [๔๓๓] เพราะเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  ในนอธิปติปจจัย   มี ๓   
วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ.     
 [๔๓๔] เพราะเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย อธิปติปจจัย  ในนปุเรชาต-                      
ปจจัย   มี ๓ วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๔๓๕] เพราะเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  อธิปติปจจัย  อนันตร- 
ปจจัย  สมนันตรปจจัย  สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย  
อุปนิสสยปจจัย  ปุเรชาตปจจัย   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ...ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๔๓๖] เพราะเหตุปจจัย   อารัมมรปจจัย  ฯลฯ  ปุเรชาตปจจัย 
อาเสวนปจจัย  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ... ในนกัมมปจจัย  ม ี
๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 [๔๓๗] เพราะเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย ฯลฯ   ปุเรชาตปจจัย 
อาเสวนปจจัย  กมัมปจจยั  อาหารปจจัย  ฯลฯ  อวิคตปจจัย  ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ... ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ. 
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 [๔๓๘] เพราะเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  ฯลฯ  ปุเรชาตปจจัย   
กัมมปจจัย   วิปากปจจัย   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ... ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๔๓๙] เพราะเหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย   ฯลฯ  ปุเรชาตปจจัย 
กัมมปจจัย วปิากปจจัย อาหารปจจัย ฯลฯ อวิคตปจจัย  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย มี ๑ วาระ...ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๔๔๐] เพราะอารัมมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ...   ใน 
นอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           เพราะอารัมมณปจจัย  เหตุปจจัย  ในนอธปิติปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๔๔๑] เพราะอธิปติปจจัย  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ... ใน  
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ     ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ.              
           เพราะอธิปติปจจัย   เหตุปจจัย  ฯลฯ. 
           เพราะอนันตรปจจัย  เพราะสมนันตรปจจัย  เพราะสหชาตปจจัย   
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เพราะอัญญมัญญปจจัย  เพราะนิสสยปจจัย  เพราะอุปนิสสยปจจัย   
พึงใหพิสดารเหมือนอยาง  เพราะอารัมมณปจจัย เปนมูล. 
 [๔๔๒] เพราะปุเรชาตปจจัย     ในนเหตุปจจัย     มี ๒ วาระ...   ใน 
นอธิปติปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๑  
วาระ. 
 [๔๔๓] เพราะปุเรชาตปจจัย  เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ 
... ในนปจฉาชาตปจจัย    มี ๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ  
ในนกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๔๔๔] เพราะอาเสวนปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาร...ในนอธิปติ-  
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๔๔๕] เพราะอาเสวนปจจัย  เหตุปจจัย    ในนอธปิติปจจัย   มี ๓ 
วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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           นี้เปนการแสดงโดยยอ.  
 [๔๔๖] เพราะกัมมปจจยั  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ... ในอธิปติ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  
ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ. 
          เพราะกัมมปจจัย   เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ 
วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๔๔๗] เพราะวิปากปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...ในนอธิปติ- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           เพราะวิปากปจจัย  เหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ.  
           นี้เปนการแสดงโดยยอ.  
 [๔๔๘] เพราะอาหารปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ...   ใน          
นอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ.   
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           เพราะอาหารปจจัย  เหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ.  
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๔๔๙] เพราะอินทริยปจจัย     ในนเหตุปจจัย    มี ๒ วาระ...   ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉา-  
ชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนฌานปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           เพราะอินทริยปจจัย  เหตุปจจยั  ในนอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ.  
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๔๕๐] เพราะฌานปจจัย     ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ในนอธิปติ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย    มี ๓ วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนวิปป- 
ยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           เพราะฌานปจจัย  เหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๔๕๑] เพราะมัคคปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ... ในนอธิปติ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 386 

มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ  
ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           เพราะมัคคปจจัย  เหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ.   
 [๔๕๒] เพราะสัมปยุตตปจจัย   ในนเหตุปจจัย     มี ๒ วาระ...  ใน 
นอิปติปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนฌานปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           เพราะสัมปยุตตปจจัย  เหตุปจจัย  ในนอธปิติปจจัย มี ๓ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๔๕๓] เพราะวิปปยุตตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๔๕๔] เพราะวิปปยุตตปจจัย  เหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ 
วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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 [๔๕๕] เพราะวิปปยุตตปจจัย   เหตุปจจัย   อารมัมณปจจัย  ใน  
นอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           เพราะวิปปยุตตปจจัย  เหตุปจจัย  อารมัมณปจจัย  ฯลฯล ปุเร-  
ชาตปจจัย   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ ...  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี
๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           เพราะวิปยุตตปจจัย  เหตุปจจยั ฯลฯ ปุเรชาตปจจัย  อาเสวน- 
ปจจัย  กัมมปจจัย อาหารปจจัย ฯลฯ   อวิคตปจจัย ในนปจฉชาต- 
ปจจัย มี ๓ วาระ... ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           เพราะวิปปยุตตปจจัย  เหตุปจจัย  ฯลฯ  ปุเรชาตปจจัย กัมม- 
ปจจัย  วิปากปจจัย อาหารปจจัย  ฯลฯ  อวิคตปจจัย  ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๔๕๖] เพราะอัตถิปจจัย  เพราะนัตถิปจจัย  เพราะวิคตปจจัย 
เพราะอวิคตปจจัย  พึงใหพิสดารเหมือนอยางปจจัยที่มีอารัมมณปจจัย 
เปนมูล. 
                              อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
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                   อรรถกถาอนุโลมปจจนียนัย    

           เฉพาะปจจัย  ๑๐ ปจจัย มีนเหตุปจจัย เปนตน ที่กลาวไวในหนหลัง 
ไดโดยเปนปจจนียะ    ในอนุโลมปจจนียนัยที่เหลือไมได.    แมในบรรดา 
ปจจัยที่มีได  ซึ่งต้ังอยูโดยอนุโลม   ในเหตุปจจัยแมเหลาน้ัน   ฌานปจจัย  
และมัคคปจจัยยอมไดโดยเปนปจจนียะ.   คําท้ังปวง   พึงทราบดวยอํานาจ 
แหงคําท่ีกลาวแลวในหนหลัง. 
                        อรรถกถาอนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                   ปจจนียนุโลมนัย 
            การนับวาระในปจจนียานุโลมแหงสังสัฏฐวาระ                          
 [๔๕๗] เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย   มี ๒ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ  ในสหชาต-  
ปจจัย   มี ๒ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี 
๒ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ  ในวิปากปจจัย  
มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในอินทริยปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในฌานปจจัย   มี ๒ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ    ในวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอวิคตปจจัย  
มี ๒ วาระ.  
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 [๔๕๘] เพราะนเหตุปจจัย   นอธิปติปจจัย  ในอารมัมณปจจัย   มี ๒   
วาระ...  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ.  
           ในทกุปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 [๔๕๙] เพราะนเหตุปจจัย   นอธิปติปจจัย  นปุเรชาตปจจัย  ใน 
อารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ   ในสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ    ในสหชาตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอัญญมญัญปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในกัมมปจจัย    ม ี๒ วาระ   ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอินทรยิปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในฌานปจจัย   มี ๒ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  
มี ๒ วาระ     ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนัตถิปจจัย  ม ี๒ วาระ    ในวิคตปจจัย   ม ี๒ วาระ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
 [๔๖๐] เพราะเหตุปจจัย  นอธิปติปจจัย  นปุเรชาตปจจัย นปจฉา- 
ชาตปจจัย  นอาเสวนปจจัย  นกมัมปจจัย  ในอารมัมณปจจัย  มี ๑ 
วาระ ...    ในอนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในสมนนัตรปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี
๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ใน  
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สัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอัตถปิจจัย   มี ๑ วาระ    ในนตัถิปจจัย   
มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ในทกุปจจัย    ม ี๑ วาระ.  
 [๔๖๑] เพราะนเหตุปจจัย  นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย  นปจฉา- 
ชาตปจจัย  นอาเสวนปจจัย  นกมัมปจจัย นวิปากปจจัย  นมัคคปจจัย 
นวิปปยุตตปจจัย  ในอารมัมณปจจัย มี ๑ วาระ...  ในอนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ 
ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสิสยปจจัย มี ๑ วาระ  ในอุปนิสสย- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย    ม ี๑ 
วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย   ม ี๑ วาระ   ใน 
อัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในวิคตปจจัย  ม ี๑ 
วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           (๑เพราะนวิปากปจจัย  เพราะนมัคคปจจัย  นวิปปยุตตปจจัย ก ็
เชนเดียวกันกับ  นกมัมปจจัย). 
 [๔๖๒] เพราะนอธิปติปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...ในอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ...ฯลฯ ... ในอวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
           เพราะนอธิปติปจจัย   นเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย     ม ี๒ 
วาระ ...ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           วาระซึ่งมี  นอธิปติปจจัยเปนมูล  พึงแจกอยางเดียวกันกับวาระซ่ึง 
มี  นเหตุปจจัยเปนมูล  โดยยึด นเหตุปจจัย เปนหลัก. 
๑.  สงสัยบาลีเกิน.  
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 [๔๖๓] เพราะนปุเรชาตปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ในอารัมมณ-  
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ฯลฯ    ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในกมัมปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ.  
           พึงใหพิสดารตอไปทุก ๆ บท.    ในบทที่ไมไดเขียนไว มี ๓ วาระ 
เชนนี้. 
           ในวาระซ่ึงมีนปุเรชาตปจจัยเปนมูล    พึงกระทําปญหาในอาเสวน- 
ปจจัย   และในมัคคปจจัย   อยางละ ๑ ปญหา   โดยยึดเอานเหตุปจจัยเปน 
หลัก   สวนท่ีเหลือเหมือนกับนเหตุปจจัย. 
           เพราะนปจฉาชาตปจจัย  บรบิูรณเหมือน  เพราะนอธิปติปจจัย. 
 [๔๖๔] เพราะนกัมมปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ... ในอารมัมณ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย   ม ี๓ 
วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ  ใน 
อัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอุปนิสสย-  
ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในปเุรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ    โนอาเสวนปจจัย   ม ี
๓ วาระ     ในอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ     ในอินทริยปจจัย  มี ๓  วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๓ วาระ     ในมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ     ในสมัปยุตต-  
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในอัตถิปจจัย   ม ี๓ 
วาระ  ในนัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอวิคต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ.       
 [๔๖๕] เพราะนกัมมปจจัย   นเหตุปจจัย  ในอารมัมณปจจัย มี ๑  
วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน  
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สหชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนิสสย-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี 
๑ วาระ      ในอาเสวนปจจัย    มี ๑ วาระ      ในอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในสัมปยุตต-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอัตถิปจจัย  ม ี๑ 
วาระ    ในนตัถิปจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอวิคต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๔๖๖] เพราะนกัมมปจจยั  นเหตุปจจัย  นอธิปติปจจัย  นปุเรชาต- 
ปจจัย   ในอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ     ในอนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในสมนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในสหชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
อัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  
มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           บทที่เหลือ  พึงใหพิสดารโดยอุบายน้ี. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 [๔๖๗] เพราะนวิปากปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  พึง 
แจกตอไปใหบริบูรณ.  ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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           เพราะนวิปากปจจัย นเหุตปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย    
ในอารัมมณปจจัย   มี ๒ วาระ... ในอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ    ใน 
สมนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอัญญมัญญ- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ   ในนสิสยปจจัย   มี ๒ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี 
๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ  ใน 
อาหารปจจัย   มี ๒ วาระ   ในอินทรยิปจจัย   มี ๒ วาระ   ในฌานปจจัย  
มี ๒ วาระ    ในมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ  
ในอัตถิปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี 
๒ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           วาระซึ่งมี นวิปากปจจัยเปนมูล  มีขอแตกตางกันเพียงเทาน้ี   สวน 
ที่เหลือ  เหมือนกันกับวาระซ่ึงมี  นเหตุปจจัยเปนมูล. 
 [๔๖๘] เพราะนฌานปจจัย     ในอารัมมณปจจัย    มี ๑ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในสหชาต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี 
๑ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในกัมมปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในสัมปยตุตปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัตถปิจจัย  มี ๑ วาระ  ในนัตถปิจจัย  
มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
 [๔๖๙] เพราะนฌานปจจัย  นเหตุปจจัย  นอธิปติปจจัย นปจฉา- 
ชาตปจจัย   นอาเสวนปจจัย  นมัคคปจจัย  ในอารมัมณปจจัย  มี ๑  
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วาระ... ในอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ    ในสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ  ในนิสสย-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๑  
วาระ  ในกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหาร-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย   ม ี
๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย   ม ี
๑ วาระ. 
 [๔๗๐] เพราะนมัคคปจจัย  ในอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ    ในสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในสหชาต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๑ 
วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
อาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ    ในกัมมปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในวิปากปจจัย  
มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในฌานปจจัย   มี ๑ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตต-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัตถปิจจัย   มี ๑ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
 [๔๗๑] เพราะนมัคคปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาต-   
ปจจัย  ในอารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ... ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอัญญ-  
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มัญญปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในกัมมปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในวิปากปจจัย   ที ๑ วาระ  ใน 
อาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในฌานปจจัย  
มี ๑ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ     ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑   
วาระ   ในอัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนตัถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในวิคต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.             
           เพราะนมัคคปจจัย  นเหตุปจจัย  ฯลฯ  แสดงโดยยอ.    
 [๔๗๒] เพราะนวิปปยุตตปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ...  ใน     
อารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอันนตร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย   ม ี
๓ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในกัมม- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ     ในอาหารปจจัย   มี ๓   
วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ    ใน 
มัคคปจจัย   มี ๓ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในอัตถิปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ   ในวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ใน 
อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๔๗๓] เพราะนวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี 
๒ วาระ... ในอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในสหชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอาเสวนปจจัย   มี  
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๑ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ   ในอาหารปจจัย   ม ี๒ วาระ    ใน  
อินทริยปจจัย   มี ๒ วาระ    ในฌานปจจัย  มี ๒ วาระ    ในมคัคปจจัย  
มี ๑ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนัตถิปจจัย  ม ี๒ วาระ    ในวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอวิคตปจจัย  
มี ๒ วาระ.  
 [๔๗๔] แมวาระ  ทีม่ีนวปิปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย  นอธิปติปจจัย 
นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัยเปนมูล  เปนอยาง 
เดียวกันกับวาระท่ีมีนเหตุปจจัยเปนมูล. 
           นกัมมปจจัย  นวปิากปจจัย  นมัคคปจจยั 
           เมื่อเพ่ิมมูลทั้ง ๓ นี้ ก็เปนอยางเดียวกัน. 
           เพราะนวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ  นมัคคปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  
มี  ๑ วาระ...ในอนันตรปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี  
๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
สัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอัตถปิจจัย   มี ๑ วาระ    ในนตัถิปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                                 ปจจนียานุโลมนยั  จบ 
                                     สงัสัฏฐวาระ  จบ 
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                             อรรถกถาปจจนียานุโลมนัย  
           อเหตุกโมหะเทาน้ัน    ยอมไดฌานปจจัย และมัคคปจจัย     ในเหตุ- 
ปจจยุบบันในปจจนียานุโลม.    ธรรมเหลือยอมไมได.    นกมัมปจจัย 
นเหตุปจจัย    นอธิปติปจจัย    และนปุเรชาตปจจัย    ผูศึกษาพึงทราบ 
วา  ยอมไดอเหตุกจิต  ๘    ในนฌานปจจัย.   คําวา อารมฺเณ  เอก  ใน 
อารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ     คือ  อัพยากตะกับอัพยากตะ    ดวยอํานาจ 
อเหตุกกิริยเจตนาในอรูป.  วิสัชนาใดยอมไดและไมไดโดยอุบายน้ี  บัณฑิต 
พึงทราบวิธีคํานวณในปจจัยทั้งปวงดวยอํานาจวิสัชนานั้น. 
                              อรรถกถาปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                               วรรณนาแหงสังสัฏฐวาระ  จบ  
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                             ๖.  สมัปยุตตวาระ  
                                   อนโุลมนัย   
 [๔๗๕] ๑. กุศลธรรม  ประกอบกับกุศลธรรมเกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ประกอบกับขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดข้ึน,  ขันธ ๑ประ-  
กอบกับขันธ ๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๒ ประกอบกับขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
 [๔๗๖] ๒. อกุศลธรรม  ประกอบกับอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ ประกอบกับขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดข้ึน,  ขันธ ๑ 
ประกอบกับขันธ ๓ เกิดข้ึน,   ขันธ ๒ ประกอบกับขันธ ๒ เกิดข้ึน. 
 [๔๗๗] ๓. อัพยากตธรรม  ประกอบกับอัพยากตธรรมเกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ ประกอบกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก       และ 
อัพยากตกิริยาเกิดข้ึน,    ขันธ ๑ ประกอบกับขันธ ๓ เกิดข้ึน,   ขันธ ๒ 
ประกอบกับขันธ ๒ เกิดข้ึน.          
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ ประกอบกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก 
เกิดข้ึน,     ขันธ ๑ ประกอบกับขันธ ๓ เกิดข้ึน,    ขันธ ๒ ประกอบกับ 
ขันธ ๒ เกิดข้ึน.  
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                 การนับวาระในอนุโลมแหงสัมปยุตตวาระ  
 [๔๗๘] ในเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในสหชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอัญญมญัญปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย  ม ี๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  
ในปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ    ในกัมม-  
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๓ 
วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในฌานปจจัย   มี ๓ วาระ    ใน 
มัคคปจจัย  มี ๓ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                      อนุโลมนัย  จบ 
 
                                         ปจจนียนัย 
 [๒๗๙] ๑. อกุศลธรรม  ประกอบกับอกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย   
           คือ โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ประกอบ 
กับขันธ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะเกิดข้ึน. 
 [๔๘๐] ๒. อพัยากตธรรม   ประกอบกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
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           คือ ขันธ ๓ ประกอบกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากต-     
กิริยา    ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดข้ึน,   ขันธ ๑ ประกอบกบัขันธ ๓ เกิดข้ึน,  
ขันธ ๒ ประกอบกับขันธ ๒ เกิดข้ึน.   
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ประกอบกับขันธ ๑ ทีเ่ปนอัพยากต- 
วิบากเกิดข้ึน,   ขันธ ๑ ประกอบกับขันธ ๓ เกิดข้ึน,  ขันธ ๒ ประกอบ 
กับขันธ ๒ เกิดข้ึน ฯลฯ. 
                   การนับวาระในปจจนียะแหงสัมปยุตตวาระ 
 [๔๘๑] ในนเหตุปจจัย    มี ๒ วาระ     ในนอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  ม ี๑  
วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                                       ปจจนียนัย  จบ 
 
                                     อนุโลมปจจนียนัย   
             การนับวาระในอนุโลมปจจนียะแหงสัมปยุตตวาระ 
 [๔๘๒] เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ...    ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๓ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ    ใน  
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นอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ.    
                             อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
          การนับวาระในปจจนียนุโลมแหงสัมปยุตตวาระ 
 [๔๘๓] เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย    มี ๒ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย   มี ๒ วาระ    ในสมนนัตรปจจัย   มี ๒ วาระ  ในสหชาต- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   ม ี๒ วาระ  ในนิสสยปจจัย   ม ี
๒ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ  ในวิปากปจจัย  
มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๒ วาระ    ในอินทริยปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  
มี ๒ วาระ     นวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในนัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ   ในวิคตปจจัย    ม ี๒ วาระ   ในอวิคตปจจัย  
มี ๒ วาระ. 
                                ปจจนียานุโลมนยั  จบ 
                                    สมัปยุตตวาระ  จบ  
          ขอความในสัมปยุตตวาระ  เหมือนขอความในสังสัฏฐาวาระ. 
          ขอความในสังสัฏฐวาระ  เหมอืนขอความในสัมปยุตตวาระ. 
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                         อรรถกถาสัมปยุตตวาระ  
           พึงทราบวินิจฉัยใน  สมัปยุตตวาระ  ตอไป:- 
           คําวา กุสล  ธมฺม  สมฺปยุตฺโต   ประกอบกับกุศลธรรม    ความวา 
ทํากุศลธรรมใหเปนสัมปยุตตปจจัย.    คําท่ีเหลือในวรรณนานี้   พึงทราบ   
ตามนัยที่กลาวไวในสังสัฏฐวาระ.  สวนในที่สุดของสัมปยุตตวาระน้ี  คําวา 
อรรถวา สังสัฏฐะ เจือ        มีความหมายเทากับ  สัมปยุตตะ  ประกอบ 
อรรถวา สัมปยุตตะ  ประกอบ  มีความหมายเทากับ  สังสัฏฐะ เจือ ดังน้ี  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพ่ือแสดงความไมตางกัน  โดยใจความแหงวาระ 
ทั้งสองนี้.    จริงอยู   เมื่อวาโดยใจความ   วาระทั้งสองน้ี   ไมมขีอแตกตาง 
กัน   เหมือน  ปฏิจจะ ศัพท  กับ สหชาตะ และ ปจจยะ กับ นิสสยะ 
ศัพทฉะน้ัน    ถึงอยางนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  เพ่ือกําหนดความของ 
กันและกัน.  จริงอยู  ในคํามีอาทิวา  มาทั้งหลายอันเขาเอาเขาคูกันเทียมเขา 
ดวยกัน   ดังน้ี.     แมสิ่งที่ไมไดประกอบกัน    ทานก็เรียกวา  สังสัฏฐะได. 
ในคําวา    วิมังสานั้นใด     สหรคตแลวดวยโกสชัชะ      สัมปยุตแลวดวย  
โกสัชชะ        ดังน้ีเปนตน.        แมสิ่งที่ระคนปนกันก็มาเปนสัมปยุตได. 
วาระทั้งสองนี้     พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพ่ือใหเนนหนักถึงภาวะที่สัมป- 
ยุตตปจจัย      ซึ่งมีลักษณะเกิดในคราวเดียวกันเปนตน     เปนสังสัฏฐวาระ 
และเพ่ือใหเนนหนักถึงสังสัฏฐธรรม   ซึ่งมีการเกิดในคราวเดียวกันเปนตน 
เปนลักษณะ     เปนสัมปยตุตปจจัย     โดยสัมปยุตตวาระ.     อีกอยางหนึ่ง  
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วาระทั้งสองนี้     บัณฑิตพึงทราบวา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยเปน  
เทศนาวิลาสะ   ตามอํานาจอัธยาศัยของเหลาสัตวผูจะตรัสรูโดยประการน้ัน 
และดวยอํานาจพระปรีชาอันแตกฉานในนิรุตติปฏสิัมภิทา.   
                               อรรถกถาสัมปยุตตวาระ  จบ  
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                              ๗. ปญหาวาระ  
                                 อนุโลมนัย 
                               ๑. เหตุปจจัย 
 [๔๘๔] ๑. กศุลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย  
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนกุศล      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
              ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 
           คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนกุศล    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป    ดวย  
อํานาของเหตุปจจัย. 
              ๓. กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนกุศล   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.    
 [๔๘๕] อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอกุศล     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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              ๕. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ  
ของเหตุปจจัย 
           คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  ดวย 
อํานาจชองเหตุปจจัย.  
              ๖. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอกุศล     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 [๔๘๖] ๗. อพัยากตธรรม   เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก     และอัพยากตกิริยา     เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
              ในปฏิสนธิขณะ   เหตุทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก   เปนปจจัยแก  
สัมปยุตตขันธ   และกฏัตตารูป   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
 
                              อรรถกถาปญหาวารวิภังค 
           ก็ในวาระ ๖ เหลาน้ี  บัณฑิตพึงทราบปกิณกะดังน้ีวา   ปจจัยบาง 
อยางไมต้ังอยูโดยเปนอนุโลมเลย     ต้ังอยูโดยเปนปจจนิกเทาน้ันก็มี,   บาง 
อยางไมทั้งอยูโดยเปนปจจนิกเลย    ต้ังอยูโดยเปนอนุโลมเทานั้นก็มี,   บาง  
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อยางต้ังอยูทั้งโดยเปนอนุโลมและเปนปจจนิกไมแนนอนท้ังสองฝาย.  ก็ใน  
บรรดาปกิณกะเหลาน้ัน  ปญหาท่ี ๑  พึงทราบดวยอํานาจปจฉาชาตปจจัย 
ปญหาท่ี ๒  พึงทราบดวยอํานาจจตุกกะปฏฐาน  ปญหาที่ ๓ พึงทราบ 
ดวยอํานาจปจจัยที่เหลือท่ีเหมาะสมกัน.   
 
                                   อรรถกถาเหตุปจจัย 
           พึงทราบวินิจฉัยใน ปญหาวาระ ตอไป.   คําวา กุศลธรรมเปน    
ปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   ดงัน้ีเปนตน    พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไว   เพ่ือแสดงวิสัชนาปุจฉาที่พึงยกข้ึนในกุศลติกะ   ดวย  
อํานาจปจจัยที่ไดมีอยู      มีอาทิวา "กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัยพึงมีหรือ"  ดังน้ี        อันธรรมดากุศลธรรมนี ้
เมื่อเกิดข้ึนเอง   ยอมเกิดข้ึนเพราะปจจัย  ๒๒ ที่เหลือ  เวนปจฉาชาตปจจัย 
และวิปากปจจัย.   กุศลธรรมเมื่อจะเปนปจจัยแกกุศล   กย็อมเปนปจจัยโดย 
ปจจัย  ๒๐  ที่เหลือเวนปุเรชาตปจจัย  ปจฉาชาตปจจัย   วิปากปจจัย   และ 
วิปปยุตตปจจัย    เพราะฉะนั้น    กุศลธรรมยอมเปนปจจัยแกกุศลธรรมดวย  
ปจจัยเหลาใด   เพ่ือจะแสดงปจจัยเหลาน้ันตามลําดับ     พระผูมีพระภาคเจา  
จึงทรงเริ่มคําวา  เหตุปจฺจเยน  เปนตน. 
           พึงทราบอธิบายในคําน้ันตอไป       เทศนานี้อันใดที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไมตรัสวา  เหตุเปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายท่ีสัมปยุต เหมือนใน 
ปจจยวิภังควาระ   (แต)  ตรัสวาเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสัมปยุตตดังน้ี 
ในการท่ีพระพุทธองคตรัสเทศนาอยางนั้น  มีประโยชนในการที่ทรงกระทํา 
อยางนั้น.  จริงอยูพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ธมฺมาน ดังน้ี  เพ่ือจะแสดง  
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อรรถวา วางเปลาในปจจยวิภังควาระน้ัน  ธรรมท้ังหลายเม่ือจะเกิดแตปจจัย   
ยอมเกิดโดยเปนกองธรรม   หาเกิดข้ึนโดยเปนสภาพโดดเด่ียวไม   เพราะ- 
ฉะน้ัน เพ่ือแสดงอรรถวา เปนกองในปญหาวารวิภังคนี้  พระองคจึงตรัสวา 
ขนฺธาน.   อีกประการหนึ่ง   การแสดงปจจยุบบัน   พระองคทรงยกข้ึนแลว 
ดวยอํานาจแหงขันธในปฏิจจวาระเปนตน  เพราะฉะนั้นจึงทรงยกข้ึนแสดง 
แมในปญหาวารวิภังคนี้อีก โดยลําดับนั้นทีเดียว. ถามวา ก็เพราะเหตุไรใน 
วาระเหลาน้ี   จึงทรงยกข้ึนเพ่ือแสดงอยางนั้น.  แกวา เพ่ือแสดงการจําแนก 
โดยไมปะปนกัน    จริงอยู เมื่อพระองคตรัสโดยนัยเปนตนวา ธรรมที่เหลือ 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมอันหน่ึง  ดังนี้  ผูศึกษาก็ไมสามารถจะทราบปจจัย 
และปจจยุบบันโดยไมปะปนกันไดวา    ธรรมโนนเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรม 
ชื่อโนน  เมื่อเปนอยางนั้น อุทเทสกับนิทเทสก็จะไมมีขอแปลกกัน    เพราะ- 
ฉะน้ัน   ผูศึกษาพึงทราบวา พระพุทธองคทรงแยกเทศนาขึ้นอยางนี้  ก็เพ่ือ 
แสดงวิภาคโดยไมปะปนกัน. 
           คําวา   จิตฺตสมุฏาน  นี้    ตรัสเพ่ือแสดงกุศลวาเปนปจจัยแก 
อัพยากตะโดยเหตุปจจัย.    แตในปจจัยวิภังค    พระผูมีพระภาคเจาไมทรง 
ทําวิภาคดวยอํานาจกุศลเปนตน    ไมตรัสวามีจิตเปนสมุฏฐาน   แตตรัสวามี 
เหตุนั้น  เปนสมุฏฐาน      เพ่ือแสดงรูปท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงเหตุทั้งหมด 
โดยสามัญ    เพราะฉะนั้น  รูปที่มีอัพยากตเหตุเปนสมุฏฐาน    ในปจจัย-  
วิภังคนั้นจึงรวมไปถึงกัมมชรูปในปฏิสนธิดวย.    ผูศึกษาพึงทราบใจความ 
ในวิสัชนาที่เหลือซ่ึงเปนแบบเดียวกันนี้. 
                                 อรรถกถาเหตุปจจัย  จบ  
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                               ๒.  อารัมมณปจจยั 
 [๔๘๗]  ๑. กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย   
           คือ ๑.  บุคคลใหทาน   สมาทานศีล   การทําอุโบสถกรรม   แลว 
พิจารณา  ทาน,  ศีล,  อุโบสถกรรมนัน้. 
                ๒.  บุคคลพิจารณากุศลทั้งหลาย   ที่สั่งสมไวดีแลวในกาลกอน. 
                ๓.  บุคคลออกจากฌาน  แลวพิจารณาฌาน. 
                ๔.  พระเสขบุคคล  พิจารณาโคตรภู  พิจารณาโวทาน. 
                ๕.  พระเสขบุคคล  ออกจากมรรค  พิจารณามรรค. 
                ๖.  พระเสขบุคคล    หรือปุถุชนก็ตาม    พิจารณาเห็นแจงซ่ึง 
กุศล  โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
                ๗.  บุคคลรูจิตของทานผูมีความพรอมเพรียงดวยกุศลจิต  ดวย  
เจโตปริยญาณ. 
                ๘.  อากาสาณัญจายตนกุศล    เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตน- 
กุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                ๙.   อากาสณัญจายตนกุศล   เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.   
               ๑๐.  กุศลขันธทัง้หลาย  เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  เจโตปริย- 
ญาณ    ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    ยถากัมมูปคญาณ   และอนาคตังสญาณ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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 [๔๘๘] ๒. กุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม   ดวยอํานาจ  
ของอารัมมณปจจัย  
           คือ ๑.  บุคคลใหทาน   สมาทานศีล   กระทําอุโบสถกรรม  แลว 
ยินดีเพลิดเพลินซึ่งกุศลนัน้  เพราะปรารภกุศลนั้น  ราคะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 
อุทธัจจะ   และโทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
                ๒.  บุคคลยินดีเพลิดเพลิน   ซึ่งกุศลทั้งหลายท่ีตนส่ังสมไวแลว 
ในกาลกอน    เพราะปรารภกุศลน้ัน    ราคะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ 
และโทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
                 ๓.  บุคคลออกจากฌานแลว   ยินดีเพลดิเพลินซึ่งฌาน  เพราะ 
ปรารภฌานน้ัน  ราคะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  ยอเกิดข้ึน,  สําหรับ  
ทานผูมีวิปฏิสาร   เมื่อฌานเสื่อมแลว   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน.  
 [๔๘๙]  ๓. กุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
           คือ ๑.  พระอรหันตออกจากมรรคแลว  พิจารณามรรค, พิจารณา 
ถึงกรรมท่ีสัง่สมไวดีแลวในกาลกอน,   พิจารณาเห็นแจงซ่ึงกุศล  โดยความ 
เปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา,   รูซึ่งจิตของทานผูมีความพรอม 
เพรียงดวยกุศลจิต   ดวยเจโตปริยญาณ. 
                 ๒.   พระเสขบุคคล    หรือปุถุชนก็ตาม    พิจารณาเห็นแจงซ่ึง 
กุศล  โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข   เปนอนัตตา  เมื่อกุศลดับไป 
แลว    ตทารมัมณจิตอันเปนวิบาก  ยอมเกิดข้ึน.  
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               ๓.  บุคคลยินดีเพลิดเพลินซึ่งกุศล เพราะปรารภกุศลน้ัน  ราคะ  
ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา อุทธัจจะ  และโทมนัส ยอมเกิดข้ึน  เมื่ออกุศลดับไปแลว 
ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก  ยอมเกิดข้ึน.   
               ๔.  อากาสานัญจายตนกุศล     เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตน- 
วิบาก   และกิริยา   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
               ๕.  อากิญจัญญายตนกุศล  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนวิบาก  และกิริยา  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
               ๖.  ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล        เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ  
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   ยถากัมมูปคญาณ  อนาคตังสญาณ และอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 [๔๙๐] ๔. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
          คือ ๑.  บุคคลยินดีเพลิดเพลินซึ่งราคะ       เพราะปรารภราคะน้ัน 
ราคะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  และโทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
               ๒.  บุคคลยินดีเพลิดเพลินซึ่งทิฏฐิ       เพราะปรารภทิฏฐินั้น 
ราคะ   ทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   อุทธัจจะ   และโทมนัส   ยอมเกิดข้ึน.  
               ๓.  เพราะปรารภวิจิกิจฉา    วิจิกิจฉา   ทฏิฐิ   อุทธัจจะ   และ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
               ๔.  เพราะปรารภอุทธัจจะ   อุทธัจจะ   ทฏิฐิ   วิจิกิจฉา   และ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
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               ๕.  เพราะปรารภโทมนัส     โทมนัส  ทฏิฐิ   วิจิกิจฉา  และ  
อุทธัจจะ  ยอมเกิดข้ึน.   
 [๔๙๑] ๕.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ ๑.  พระเสขบุคคลพิจารณากิเลสที่ละแลว,  พิจารณากิเลสที่ขม 
แลว,   ยอมรูกิเลสที่เคยเกิดมาแลวในกาลกอน. 
                 ๒.  พระเสขบุคคลหรือปุถุชนก็ตาม  เห็นแจงอกุศล  โดยความ 
เปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา,      ยอมรูจิตของบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอกุศลจิต   ดวยเจโตปริยญาณ. 
                 ๓.  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล     เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถากัมมูปคญาณ อนาคตังสญาณ  และอาวัชชนะ๑ 

ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 [๔๙๒]  ๖.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
           คือ   ๑.  พระอรหันตพิจารณากิเลสที่ละแลว,     รูกิเลสที่เคยเกิดมา 
แลวในกาลกอน ๆ,   ยอมพิจารณาเห็นแจงอกุศลธรรม  โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง เปนทุกข  เปนอนัตตา,   รูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อกุศลจิต  ดวยเจโตปริยญาณ. 
                   ๒.   พระเสขะหรือปุถุชนก็ตาม   พิจารณาเห็นแจงอกุศล   โดย 
ความเปนของไมเที่ยง    เปนทุกข    เปนอนัตตา     เมื่ออกุศลดบัไปแลว 
ตทารัมมณจิตอันเปนวิบากยอมเกิดข้ึน. 
๑.  บาลีเกิน  เพราะอาวัชชะเปนกิริยา  ไมใชกุศล.  
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              ๓.  บุคคลยินดีเพลิดเพลินซึ่งอกุศล    เพราะปรารภอกุศลนั้น   
ราคะ ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  และโทมนัส ยอมเกิดข้ึน  เมื่ออกุศลดับ        
ไปแลว   ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก  ยอมเกิดข้ึน.  
              ๔.  ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล     เปนปจจัยแกเจโตปริยาณ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ยถากัมมูปคญาณ อนาคตังสญาณ และอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 [๔๙๓]  ๗.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
          คือ ๑.  พระอรหันตพิจารณาผลจิต  พิจารณานิพพาน. 
               ๒.  นิพพาน   เปนปจจัยแกผลจิต    และแกอาวัชชนจิต  ดวย  
อํานาจของอารัมมปจจัย. 
               ๓.  พระอรหันตยอมเห็นแจงซึ่งจักขุโดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา   เห็นแจงซ่ึงโสตะ   ฆานะ  ชิวหา  กายะ  รูป  เสียง 
กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ   และขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก 
และอัพยากตกิริยา   โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา. 
               ๔.  พระอรหันตเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ 
รูจิตของทานผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต  ที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยา- 
กตกิริยา   ดวยเจโตปริยญาณ.   
               ๕.  อากาสานัญจายตนกิริยา    เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตน- 
กิริยา  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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               ๖.  อากิญจัญญาตนกิริยา   เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญาย-    
ตนกิริยา  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.     
               ๗.  รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
               ๘.   สัททายตนะ   เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ.  
               ๙.   คันธายตนะ   เปนปจจัยแกฆานวิญญาณ.  
              ๑๐.   รสายตนะ   เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ. 
              ๑๑.   โผฏฐัพพายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย. 
              ๑๒.   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตะ   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ 
เจโตปริยญาณ  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  อนาคตังสญาณ   และอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 [๔๙๔]  ๘.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
           คือ ๑.  พระเสขะทั้งหลายพิจารณาผลจิต  พิจารณานิพพาน.  
                ๒.  นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู   โวทาน   และมรรค   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                ๓.  พระเสขะหรือปุถุชนก็ตาม   พิจารณาเห็นแจงซ่ึงจักขุ  โดย 
ความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  พิจารณาเห็นแจงซึ่งโสตะ 
ฆานะ   ชิวหา  กายะ รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ  และ  
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ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา  โดยความเปนของ  
ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา.  
              ๔.  พระอรหันตเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ      
รูจิตของทานผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต  ที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยา- 
กตกิริยา   ดวยเจโตปริยญาณ. 
              ๕.  ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตะ    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ 
เจโตปริยญาณ  ปพุเพนิวาสานุสสติญาณ  และอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย. 
 [๔๙๕]  ๗.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
           คือ  ๑.  บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลินซึ่งจักษุ   เพราะปรารภจักษุนั้น 
ราคะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
                 ๒.  บุคคลยินดีเพลิดเพลินซึ่งโสตะ  ฆานะ  ชิวหา กายะ รูป 
เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ   และขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากต- 
วิบากและอัพยากตกิริยา   เพราะปรารภสิ่งน้ัน  ราคะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  อุท- 
ธัจจะ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
 
                             อรรถกถาอารัมมณปจจัย 
           สองบทวา ทาน ทตฺวา  คือ สละของท่ีควรให  อีกอยางหนึ่งไดแก 
เจตนาเปนเหตุให   บทวา ทตฺวา  คือ  ชาํระเจตนาใหผองแผว   คือให 
หมดจด.  
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           สองบทวา  สีล  สมาพยิตฺวา  คือ  สมาทานนิจศีล  ดวยอํานาจศีล  
มีองค ๕    หรือองค ๑๐  เปนตน       สมาทานวิรัติทรงแสดงแลวดวยคําน้ี 
สวนสัมปตตวิรัติและสมุจเฉทวิรัติไมไดตรัสไว   เพราะไมไดปรากฏวาเปน   
ศีลในโลก    ถึงไมไดตรัสไวก็จริง    แตก็เปนอารัมมณปจจัยไดเหมือนกัน 
บรรดาวิรัติทั้งสองน้ัน        สมุจเฉทวิรัติเปนอารมณแหงกุศลของพระเสขะ 
จําพวกเดียว   หาเปนแกบุคคลอ่ืนไม. 
           สองบทวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา    คือ   ทําอุโบสถกริิยา  ซึ่งมีองค 
แปดในวันอุโบสถ   อันทานกลาวไวอยางนี้วา  ไมพึงฆาสัตว   และไมพึง 
ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดใหเปนตน.   
           สองบทวา  ต  ปจฺจเวกฺขิติ     ความวา พระเสขะหรือปุถุชนก็ตาม 
ยอมพิจารณากุศลนั้น อีกอยางหน่ึง แมพระอรหันตก็ยอมพิจารณา.  จริงอยู 
สําหรับพระอรหันตกุศลท่ีทําไวกอนก็ชื่อวาเปนกุศล    ก็ทานยอมพิจารณา 
ดวยจิตใด  จิตนั้นชื่อวากิริยาจิต   เพราะฉะนั้น  กริิยาจิตน้ัน  จึงไมไดใน 
อธิการน้ีวา กุสโล ธมฺโม กุสลสฺส ธมมฺสฺส ดังน้ี.  จริงอยู กรรมที่ทํา 
ใกล ๆ กัน  ตรัสไววา  ใหแลว  สมาทานแลว  กระทําแลว  ในคําวา 
ปุพฺเพ  สุจิณฺณานิ  ดังนี้.  กรรมเหลาน้ีพึงทราบวา  ไมไดทําใกล ๆ กัน. 
อีกอยางหนึ่ง  คําน้ีตรัสไววา  เพ่ือแสดงกามาวจรกุศลท่ีเกลือดวยบุญกิริยา 
มีทานเปนตน. 
           คําวา  ฌาน วุฏหตฺิวา  แปลวา   ออกแลวจากฌาน  อีกอยางหนึ่ง 
นี้แหละเปนบาลี.   คําวา  เสกฺขา  โคตฺรภุ  ตรัสหมายถึงพระโสดาบัน 
จริงอยู  พระโสดาบันนั้นยอมพิจารณาโคตรภู  สวนคําวา  โวทาน  นี ้
ตรัสหมายถึง  พระสกทาคามี  และพระอนาคามี  เพราะวาจิตของทาน  
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เหลาน้ันชื่อวาเปนธรรมชาติผองแผว.  บทวา  เสกฺขา   คือ  พระโสดาบัน  
พระสกทาคามี   และพระอนาคามี.  
           สองบทวา  มคฺคา  วุฏหิตฺวา  คือ ออกจากมรรคท่ีตนไดแลวดวย 
อํานาจการกาวลวงภวังคแหงมรรคและผล   สวนการออกจากมรรคลวน ๆ 
นั้นแลวพิจารณา ยอมไมมี. การเขาถึงวิปสสนา เปนกุศลที่เปนไปในภูมิ ๓ 
เทาน้ัน. ผูศึกษาพึงทราบ ในคําน้ีวา กุสล อนิจฺจโต. ก็กุศลข้ันวิปสสนา 
เปนกามาวจรอยางเดียว.     พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงรูปาวจรกุศล 
ดวยคําน้ีวา  เจโตปริยาเณน.   แสดงเฉพาะอรูปาวจรกุศลที่กําลงัเกิดข้ึน 
ดวยอํานาจเปนอารมณแหงอรูปาวจรกุศล   ดวยคํามีอาทิวา  อากาสานฺ- 
จายตน.   ทรงแสดงดวยอํานาจธรรมเทาน้ัน    ไมเกี่ยวถึงบุคคล  ดวยคําวา 
กุสลา  ขนฺธา  อิทฺธิวิธาณสฺส  เปนตน   เพราะเหตุนั้นเอง เจโตปริยาย- 
ญาณ   แมทานจะถือเอาในหนหลังแลว   ก็ยังตรัสซ้ําไวในอธิการนี้อีก. 
          บทวา   อสฺสาเทติ   คือ  เสวยและยินดีดวยจิตอันสัมปยุตดวยโลภะ 
ซึ่งสหรคตดวยโสมนัส.  บทวา อภินนฺทติ  ไดแก ยินดี  คือเปนผูหรรษา 
ราเริง  ดวยอํานาจตัณหามีปติ  หรือวายอมยินดียิ่งดวยอํานาจความเพลินใจ 
ในธรรมท่ีทนเห็นแลว. 
          สองบทวา  ราโค อปฺุปชฺชติ    ความวา  ราคะยอมเกิดข้ึนแกบุคคล 
ผูยินดีอยู  คําน้ีตรัสหมายถึงจิตที่สหรคตดวยโลภะทั้ง ๘ ดวง. 
          สองบทวา  ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชติ   ความวา  ทิฏฐิที่สัมปยุตดวยจิต ๔   
ดวง  ดวยอํานาจความเห็นผิดเปนตน    วาตนเปนของมีในคนดังน้ี    ยอม 
เกิดแกบุคคลผูยินดียิ่ง.      ก็ในกรณีนี้วิจิกิจฉายอมเกิดแกบุคคลผูไมมีการ  
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ตัดสินใจ  (สงสัย).    อุทธจัจะยอมเกิดแกผูมีจิตฟุงซาน  โทสะยอมเกิดแก  
ผูเดือดรอนอยูวา   กรรมด ี เรายังไมไดทําเลยเปนตน.   
           สองบทวา ต อารพฺภ  ความวา  ทํากรรมเหลาน้ันซึ่งตนส่ังสมไว 
แลวในกาลกอนใหเปนอารมณ.   จริงอยู  ศัพทนี้อาเทสพหูพจนเปนเอก 
พจน  อีกอยางหนึ่ง  คําน้ีเปนเอกพจนดวยอํานาจชาติ.     
           คําวา  อรหา  มคฺคา  วุฏหิตฺวา   ความวา  ออกแลวดวยอํานาจการ 
กาวลวงภวังค     ในลําดับแหงผลในมัคควิถี     กป็จจเวกขณะจิตเปนกิริยา- 
พยากตะของพระอรหันตนั้น.  พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงอารัมมณ- 
ปจจัยแหงกิริยาพยากตะอยางนี้แลว          เมื่อจะแสดงอารัมมณปจจัยแหง 
วิปากาพยากตะอีก  จึงตรัส คําวา  เสกฺขา วา  เปนอาทิ.   สองบทวา   กุสเล 
นิรุทฺเธ      คือ    เมื่อวิปสสนาชวนวิถีขาดไป.     บทวา  วิปาโก     ไดแก  
กามาวจรวิบาก.  บทวา  ตทารมฺมณตา คือ โดยเปนตทารัมมณะ อธิบายวา 
จิตน้ัน    (ตทารมัมณจิต )    ทํากุศลที่เห็นแจงแลวซึ่งเปนอารมณแหงกุศล- 
ชวนะใหเปนอารมณเกิดข้ึน.  ก็แลจะเกิดดวยอํานาจตทารัมมณะอยางเดียว 
เทาน้ันก็หาไม   ยังเกิดดวยอํานาจปฏิสนธิภวังคและจุติดวย.  จริงอยู  วิบาก 
ยอมมีกุศลเปนอารมณไดเหมือนกัน  สาํหรับบุคคลผูทํากรรมใหเปนอารมณ 
แลวถือปฏิสนธิ.   แตวิบากน้ันไมไดแสดงไวในท่ีนี้เพราะเขาใจยาก.  คําวา 
กุสล  อสฺสาเทติ  เปนตน      ตรัสไวเพ่ือแสดงวิบากท่ีมีกุศลเปนอารมณ 
ในที่สุดแหงอกุศลชวนะ. 
           คําน้ีวา  วิฺาณฺจายตนวิปากสฺส  ถึงจะเปนธรรมท่ีเขาใจยาก  
พระองคก็ตรัสไวดวยอํานาจวิบากท่ีมีได     เพรามหัคคตวิบากไมเกิดโดย  
ความเปนตทารัมมณะ.     บทวา กิริยสฺส    คือ  อากาสานัญจาตนกุศล  
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เปนปจจัยโดยอารัมมณปจจัย    แกกริยิาจิต   ของบุคคลผูบรรลุพระอรหัต   
แลวเขาสมาบัติโดยปฏิโลม     หรือโดยมีฌานหนึ่งค่ัน     ในอารมณที่เปน 
อากาสานัญจายตนะ  ที่ยงัไมเคยเขา.    
           บทวา เจโตปริยาณสฺส เปนตน   พึงเชื่อมกับอาวัชชนะขางหนา 
ก็ในขอน้ี  มอีธิบายดังน้ีวา  ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแกอาวัชชนะ 
แหงจิตเหลานั้น   (อภิญญาจิต)    โดยอารัมมณปจจัย.    บทวา  ราค  คือ 
ราคะของตนหรือของคนอ่ืน    แคในอธิการน้ีวรรณนาปรากฏแลว    ดวย 
อํานาจแหงราคะของตน.   คําวา อสฺสาเทติ  เปนตน   มีอรรถดังกลาวไว 
แลว    แตในธรรมมีวิจิกิจฉาเปนตน     ไมตรัสวา อสฺสาเทติ (ยอมยินดี) 
เพราะไมมีภาวะท่ีจะนายินดี   ก็ทิฏฐิยอมเกิดข้ึนในฐานะนี้.  ทิฏฐิพระผูมี-  
พระภาคเจาไมตรัสไวกอนตามลําดับที่มาถึง   เพราะบทวา อสฺสาเทติ  ตก 
ไป      ทิฏฐินั้นอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมนั้น ๆ ในบรรดาธรรมม ี
วิจิกิจฉาเปนตน        ซึ่งเปนสภาคกันกอนแลวตรัสไวในลําดับแหงธรรม 
นั้น  ๆ.    ก็บรรดาธรรมมีราคะเปนตนเหลาน้ี      พึงทราบการเกิดข้ึนแหง 
โทมนัส    ดวยอํานาจความอดกลั้นไมไดวา  บาปธรรมเหลาน้ีเกิดข้ึนทําไม 
หรือดวยอํานาจวิปฏิสารมีอาทิวา   เราทําความชั่วไว   เราทํากรรมหยาบชา 
ไว. 
          สองบทวา  จกฺขุ อนิจฺจโต  ความวา รูป ๑๑ คือ  โอฬาริกายตนะ 
๑๐   และวัตถุรูป ๑    ทานถือเอาแลว     เพราะปรากฏตามลําดับวิปสสนา. 
รูปายตนะเปนตน ทานก็ถือเอาอีก        เพราะเปนอารมณแหงจักขุวิญญาณ 
เปนตน.    ก็เพราะเทศนาน้ีตรัสดวยอํานาจแหงวิญญาณ    ไมไดตรัสดวย 
อํานาจธาตุ   ฉะน้ันจึงไมถือเอามโนธาตุดวย.    พึงทราบอารมณที่ถือเอา  
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แลว  และยังไมไดถือเอาในที่ทั้งปวงอยางนี้.   คําวา  ยอมพิจารณาผล  
ยอมพิจารณานิพพาน    ตรัสไวเพ่ือแสดงอารมณแหงกุศลที่เปนตัว 
พิจารณา.   
                        อรรถกถาอารัมมณปจจัย  จบ 
 
                                ๓. อธิปติปจจัย 
 [๔๙๖] ๑. กศุลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
           ม ี๒ อยาง  คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาติธปิติ 
           ที่เปน อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           ๑.  บคุคลใหทาน  สมาทานศีล  กระทําอุโบสถกรรม แลวกระทํา 
กุศลน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา. 
           ๒.  บคุคลกระทํากุศลทั้งหลายท่ีสั่งสมไวแลวในกาลกอน    ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน   แลวพิจารณา. 
           ๓.  บคุคลออกจากฌานแลว         การทําฌานใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  แลวพิจารณา. 
           ๔.  พระเสขบุคคลท้ังหลาย        การทําโคตรภูใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน    แลวพิจารณา     การทําโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลวพิจารณา. 
           ๕.  พระเสขบุคคลท้ังหลาย   ออกจากมรรคแลว    กระทํามรรคให 
เปนอารมณอยางหนักแนน   แลวพิจารณา.  
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           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           กุศลท่ีเปนอธิบดี  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย.   
 [๔๙๗] ๒. กศุลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           ๑.  บคุคลใหทาน สมาทานศีล  กระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี 
เพลิดเพลินเพราะกระทํากุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทาํ 
กุศลน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ๒.  บคุคลยอมยินดีเพลิดเพลินซึ่งกุศลทั้งหลายท่ีสั่งสมไวแลวในกาล 
กอน เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทาํ 
กุศลน้ัน  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ๓.  บคุคลออกจากฌานแลว   ยอมยินดีเพลิดเพลิน   เพราะกระทํา 
ฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน      ครั้นกระทําฌานน้ันใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว  ราคะ   ทฏิฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
 [๔๙๘] ๓. กศุลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ  และสหชาติธิปติ 
           ที่เปน อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           ๑.  พระอรหันตออกจากมรรค     แลวกระทํามรรคใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   แลวพิจารณา.  
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           ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           กุศลท่ีเปนอธิบดี  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย.   
              ๔.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือ ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก 
           กุศลท่ีเปนอธิบดี  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
 [๔๙๙] ๕. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
           ม ี๒ อยาง  คือ ที่เปน อารัมมณธิปติ  และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน อารัมมณธปิติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลิน   เพราะกระทําราคะใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน    ครั้นกระทําราคะน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ 
ทิฏฐิ ยอมเกิดข้ึน,  ยอมยินดีเพลิดเพลิน เพราะกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน       ครั้นกระทําทิฏฐินั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
ราคะ  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน.  
           ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อกุศลท่ีเปนอธิบดี  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย.  
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 [๕๐๐] ๖. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย    
           มีอยางเดียว   คือ ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อกุศลธรรมที่เปนอธิบดี เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย. 
 [๕๐๑] ๗. อกุศลธรรม  เปฯปจจัยแกอกุศลธรรม  และอัพยากต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือ ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อกุศลท่ีเปนอธิบดี  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูป  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.                                                 
 [๕๐๒] ๘. อพัยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           ม ี๒ อยาง  คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           ๑.  พระอรหันตกระทําผลจิตใหเปนอารมณอยางหนักแนน    แลว 
พิจารณา  กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา. 
           ๒.  นพิพานเปนปจจัยแกผลจิต  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อัพยากตวิบาก    และอัพยากตกิริยา    ที่เปนอธิบดี   เปนปจจัย แก 
สัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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 [๕๐๓] ๙. อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย    
           มีอยางเดียว   คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           ๑.  พระเสขะ   กระทําผลจิตใหเปนอารมณอยางหนักแนน      แลว 
พิจารณา.  กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา. 
           ๒.  นพิพานเปนปจจัยแกโคตรภู   แกโวทาน   และแกมรรค  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย.                                                
 [๕๐๔] ๑๐. อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย                 
           มีอยางเดียว  คือ  ที่เปน อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           ๑.  บคุคลยอมยินดีเพลิดเพลิน    เพราะกระทําจักษุใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน      ครั้นกระทําจักษุนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
ราคะ  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ๒.  บคุคลยอมยินดีเพลิดเพลิน  เพราะกระทําโสตะ  ฆานะ ชิวหา 
กายะ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ      และขันธที่เปน 
อัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา    ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้น 
กระทําโสตะเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ    ทฏิฐิ 
ยอมเกิดข้ึน.  
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                               อรรถกถาอธิปติปจจัย  
           ใน อารัมมณาธิปตินิทเทส       พระองคทรงแสดงกุศลที่นับเนื่อง 
ในภูมิ ๕ ดวยอํานาจพระเสขะและปุถุชน.       ใน สหชาตาธิปตินิทเทส 
ก็เหมือนกัน.      พระอรหันตยอมไมมีการทําใหหนักในโลกิยกุศลทั้งหลาย  
เพราะไดบรรลุธรรมชั้นสูงสุดแลว    เพราะฉะนั้น     จึงทรงแสดงไวเฉพาะ   
อรหัตมรรคเทาน้ัน. 
                             อรรถกถาอธิปติปจจัย  จบ 
 
                                   ๔. อนันตรปจจัย 
 [๕๐๕] ๑. กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย   
           คือ  ๑.  กุศลขันธทัง้หลายเกิดข้ึนกอน ๆ  เปนปจจัยแกกุศลขันธ 
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                 ๒.  อนุโลม  เปนปจจัยแกโคตรภู. 
                 ๓.   อนุโลม   เปนปจจัยแกโวทาน. 
                 ๔.   โคตรภู   เปนปจจัยแกมรรค. 
                 ๕.   โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 [๕๐๖] ๒. กศุลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย  
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           คือ  ๑.   กุศลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ.  
                 ๒.   มรรค   เปนปจจัยแกผล.   
                 ๓.   อนุโลมของพระเสขะ   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ. 
                 ๔.  เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล     ของพระอริยบุคคลผูออก 
จากนิโรธ   เปนปจจัยแกผลสมบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 [๕๐๗] ๓. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
           คือ  ๑.  อกุศลขันธทั้งหลายท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกอกุศลขันธ  
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 [๕๐๘] ๔. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย 
           คือ  ๑.  อกุศล    เปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย.                                                                                     
 [๕๐๙] ๕. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอาํนาจ 
ของอนันตรปจจัย   
           คือ  ๑.  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา ที่เกิด  
กอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา 
ที่เกิดหลัง ๆ.  
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           ๒.  ภวังคจิต  เปนปจจัยแกอาวัชชนะ.  
           ๓.  กริิยา   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.   
           ๔.  อนุโลมของพระอรหันต  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ. 
           ๕.  เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา    ของพระอรหันตผูออกจาก 
นิโรธ  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 [๕๑๐]  ๖. อพัยากตธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอนนัตรปจจัย 
           คือ  ๑.  อัพยากตธรรม   เปนปจจัยแกกุศลขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
 [๕๑๑]  ๗. อพัยากตธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานราจ 
ของอนันตรปจจัย 
           คือ  ๑.  อาวัชชนะ  เปนปจจัยแกอกุศลขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย.      
 
                                อรรถกถาอนันตรปจจัย          
           ใน อนันตรปจจัย  สองบทวา ปุริมา ปุริมา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสรวมกุศลที่เกิดในภูมิเดียวกัน    และตางภูมิกัน .     คําวา  อนุโลมเปน 
ปจจัยแกโคตรภู   อนุโลนเปนปจจัยแกโวทาน   ตรสัดวยอํานาจอารมณ 
ที่แตกตางกัน.    คําวา  โคตรภูเปนปจจัยแกมรรค   โวทานเปนปจจัยแก  
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มรรค  ตรัสดวยอํานาจภูมิที่ตางกัน.     ก็คําวา  กุศล     ในคําวา  กุสล    
วฏานสฺส  นี้    ไดแกกศุลอันเปนไปในภูมิ ๓.      บทวา วุฏาน   คือ 
วิบากอันเปนไปในภูมิ ๓. พระโยคาวจรท้ังหลาย    ยอมออกจากกุศลชวน- 
วิถีดวยวิบากเหลาน้ัน  ฉะนั้น  วิบากนัน้ทานจึงเรียกวา  วุฏฐานะ วุฏฐานะ 
นั้นมี ๒ อยาง   คือตทารัมมณะ ๑  ภวังค  ๑.     บรรดาวุฏฐานะเหลาน้ัน 
แมทั้งสองอยางเปนวุฏฐานะของกามาวจรกุศล     ภวังคอยางเดียวเปนวุฏ-  
ฐานะแหงมหัคคตกุศล.     คําวา  มคฺโค  ผลสฺส นี ้     พระองคตรัสแยก 
ไว  เพราะโลกุตตรวิบากเปนวุฏฐานะไมได  เหตุที่นับเน่ืองในชวนวิถี. 
          สองบทวา เสกฺขาน อนุโลน   ความวา กุศลยอมไมเปนอนันตร- 
ปจจัยแกเสขธรรม เพราะฉะนั้น  จึงทรงทําการแยกไว.   บทวา ผลสมา- 
ปตฺติยา คือ ผลสมาบัติของโสดาปตติผล สกทาคามิผล  และอนาคามิผล. 
บทวา  ผลสนาปตฺติยา    คือ  อนาคามิผลสมาบัติ.   ในอกุศลจิตยอมได 
วุฏฐานวิบากท้ังสอง. 
          ในคําวา  วิปากาพฺยากตา  กิริยาพฺยากตา  นี้   ผูศึกษาพึงทราบ 
วิปากาพยากเฉพาะแกวิปากาพยากตะดวยกันเทาน้ัน   และกิริยาพยากตะ 
เฉพาะแกกิริยาพยากตะดวยกันเทาน้ันเหมือนกัน.   คําวา ภวงฺค อาวขฺช- 
นาย เปนตน      ตรัสดวยอํานาจธรรมท่ีเจือกัน.    ในคําวา  กิริยา นั้น 
กามาวจรกิริยา เปน อนันตรปจจัย    แกวุฏฐานวิบากท้ังสอง    มหัคคต- 
กิริยา เปน อนันตรปจจัย แกภวังคเทานั้น.     พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่ม 
คําวา กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เกิด  
หลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย     แลวแสดงวาระ ๗ วาระเหลาใด 
ไวในปจจัยวิภังคในหนหลังวา   กุศลเปนปจจัยแกกุศล   กุศลเปนปจจัยแก  
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อัพยากตะ   อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล   อกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ  อัพ-  
ยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ     อัพยากตะเปนปจจัยแกกุศล     อัพยากตะ 
เปนปจจัยแกอกุศล    (เพราะอํานาจของอนันตรปจจัย).       ในอธิการน้ี    
ทานจําแนกอนันตรปจจัยไวโดยสังเขปดวยอํานาจแหงวาระเหลาน้ัน   แตวา 
โดยพิสดารในอธิการน้ี       บัณฑิตพึงกําหนดนิทเทส ๑๐-๑๗-๖๐ ถวน 
และมากกวานั้นใหดีแล.  
           จริงอยู  อนันตรปจจัยนี้หาไดนิทเทส ๗ อยางเดียวเทานั้นไม   แต 
ยอมไดนิทเทส ๑๐ อยางน้ี  คือ  กุศลเปนปจจัยแกกุศล ๑  แกวิบาก๑. 
           อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ๑     แกวิบาก ๑. 
           วิบากเปนปจจัยแกวิบาก ๑   แกกิริยา ๑. 
           กิริยาเปนปจจัยแกกุศล ๑   แกอกุศล ๑  แกวิบาก ๑  แกกิริยา ๑.  
           ก็อนันตรปจจัยนี้จะไดนิทเทสเฉพาะ ๑. อยางเทาน้ันก็หามิได    แต 
ยังไดนิทเทส ๑๗   อยาง  อยางนี้อีก       คือ  กุศลเปนปจจัยแกกุศล ๑ 
กุศลวิบาก ๑  อกุศลวิบาก ๑. 
           อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ๑  อกุศลวิบาก ๑ กุศลวิบาก ๑.  
           กุศลวบิากเปนปจจัยแกกุศลวิบาก ๑   อกุศลวิบาก ๑   กิรยิา ๑.  
           อกุศลวิบากเปนปจจัยแกอกุศลวิบาก ๑     แกกุศลวิบาก ๑     แก 
กิริยา ๑. 
           กิริยาเปนปจจัยแกกิริยา ๑    กุศล ๑     อกุศล ๑     กุศลวิบาก ๑ 
อกุศลวิบาก ๑. 
           ก็อนันตรปจจัยนี้จะไดนิทเทสเฉพาะ ๑๗ อยางเทาน้ันหามิได    ยัง 
ไดนิทเทส  ๖๐ ถวน อีก  คือ  
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           กุศลเปนอนันตรปจจัยแกกุศล ๖ อยาง  ไดแก  กามาวจรกุศล 
เปนอนันตรปจจัยแกกุศลท้ัง ๔ อยาง  ตามความตางกันแหงภูมิ, รูปาวจร-    
กุศล     และอรูปาวจรกุศล,      เปนอนันตรปจจัยแกกุศลท่ีเกิดในภูมิของ 
ตน ๆ. 
           สวนกุศลเปนอนันตรปจจัยแกวิบาก  ๑๒ อยาง   คือ  กามาวจร- 
กุศล    เปนปจจัยแกกามาวจรกุศลวิบาก,    อกุศลวิบาก,    รูปาวจรวิบาก, 
อรูปาวจรวิบาก,  โลกุตตรวิบาก,   รูปาวจรกุศลเปนปจจัยแกรูปาวจรวิบาก 
กามาวจรวิบาก,   อรูปาวจรกุศลเปนปจจัยแกกามาวจรกุศลวิบาก,   รูปาว- 
จรวิบาก,   อรูปาวจรวิบาก,   โลกุตตรวิบาก,   โลกตุตรกุศล   เปนปจจัย 
แกโลกุตตรวิบาก. 
           อกุศลเปนอนันตรปจจัย ๕ อยาง  คือ แกอกุศล, อกุศลวิบาก,  
วิบากอันเปนไปในภูมิ ๓. 
           กามาวจรกุศลวิบากเปนอนันตรปจจัยแกวิบาก ๔ อยาง  คือ  แก 
กามาวจรกุศลวิบาก,  อกุศลวิบาก,  รูปาวจรวิบาก,  อรูปาวจรวิบาก. 
           รูปาวจรวิบากเปนอนันตรปจจัย ๓ อยาง   คือ  แกกุศลวิบากท่ี 
เปนไปในภูมิทั้ง ๓. 
           อรูปาวจรวิบากเปนอนันตรปจจัย ๒ อยาง     คือ  แกอรปูาวจร- 
วิบาก   และกามาวจรกุศลวิบาก.      โลกุตตรวิบากเปนอนันตรปจจัย ๔ 
อยาง   คือ แกกุศลวิบากท่ีเปนไปในภูมิ ๔.  กุศลวิบากเปนอนันตรปจจัย 
๑๓  อยาง   แกวิบาก   ดวยประการฉะน้ี. 
           อกุศลวิบากเปนอนันตรปจจัย ๒ อยาง  คือ  แกอกุศลวิบากและ  
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กามาวจรกุศลวิบาก.  วิบากแมในท่ีทั้งปวงเปนอนันตรปจจัย ๑๕ อยาง    
แกวิบาก  โดยประการฉะน้ี. 
           วิบากเปนอนันตรปจจัย ๔  อยาง  แมแกกิรยิา  คือ กามาวจรกุศล- 
วิบากเปนปจจัยแกกามาวจรกิริยา     อกุศลวิบาก     รูปาวจรวิบาก    และ 
อรูปาวจรวิบากก็เปนปจจัยแกกามาวจรกิริยาไดเหมือนกัน . 
           กิริยาเปนอนันตรปจจัยแกกิรยิา ๕ อยาง    คือ  กามาวจรกิริยา 
เปนปจจัยแกกิริยาท่ีเปนไปในภูมิ ๓.   รูปาวจรกิริยา  อรูปาวจรกิริยา  เปน 
ปจจัยเฉพาะแกกิริยาในภูมิของคน ๆ. 
           กิริยาเปนอนันตรปจจัยแกวิบาก ๑๑ อยาง   คือ  กามาวจรกิริยา 
เปนปจจัยแกอกุศลวิบากและกุศลวิบากท่ีเปนไปในภูมิทั้ง ๔,      รูปาวจร- 
กิริยาเปนปจจัยแกกามาวจรกุศลวิบาก    และรูปาวจรวิบาก,     อรูปาวจร- 
กิริยาเปนปจจัยแกกุศลวิบากท่ีเปนไปในภูมิ ๔. 
           สวนกามาวจรกิรยิาเปนอนันตรปจจัย ๒ อยาง  แกกุศลและ  
อกุศล   คือ แกกามาวจรกุศล   และอกศุล. 
           อนันตรปจจัยยอมไดนิทเทส ๖. ถวน  ดวยประการฉะน้ี. 
           อนันตรปจจัยนี้จะไดนิทเทส ๖. ถวนเทาน้ีก็หาไม     ยังไดนิทเทส 
แมอีกมากอยาง   คือ 
           กามาวจรมหากุศลจิตดวงท่ี ๑   เปนอนันตรปจจัยแกจิต  ๕๓ ดวง 
คือ แกตนเอง    แกรูปาวจรกุศล ๔ ดวง    โลกุตตรกุศลโสมนสั  ๑๖ ดวง 
เพราะประกอบโดยเปนบาท  รวมความวา  เปนปจจัยแกกุศลจิต ๒๑ ดวง 
เปนปจจัยแกวิบากอีก ๓๒ ดวง    คือ แกกามาวจรวิบาก ๑๑ ดวง   ที่เกิด 
ดวยอํานาจตทารัมมณะ   และแกภวังคในที่สุดแหงชวนะ  แกรปูาวจรวิบาก  
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และอรูปาวจรวิบากท่ีเปนไปดวยอํานาจภวังคอยางเดียว  แกโลกกุตตรวิบาก  
๑๒ ที่เปนไปดวยอํานาจผลสมาบัติ.   
           กุศลจติดวงท่ี ๒ ก็เหมือนกัน.  สวนดวงท่ี ๓ และที่ ๔ ยอมเปน 
อนันตรปจจัยแกจิต ๒๑ ดวงที่เหลือ       เวนกุศลท่ีเกิดในภูมิสูง ๆ ข้ึนไป 
และโลกุตตรวิบาก.   
           มหากศุลจิตดวงท่ี ๕ และที่ ๖    เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๓๓ ดวง 
คือแกตนเอง   แกกุศลจิตที่สหรคตดวยอุเบกขาซึ่งเกิดในภูมิสูง ๆ ข้ึนไป ๙ 
ดวง   และแกวิบากจิต  ๒๓ ดวง. 
           มหากศุลจิตดวงท่ี ๗ และที่ ๘      เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๒๑ ดวง 
เทาน้ัน.   
           รูปาวจรกุศลจิต ๕    เปนอนันตรปจจัยแกจิต  ๑๐ ดวง    คือ  แก 
รูปาวจรกุศลที่เกิดภายหลังตน ๑   แกมหาวิบากญาณสัมปยุต ๔ ดวง   และ 
แกรูปาวจรวิบาก ๕ ดวง. 
           โดยนยันี้แหละ  บรรดา  อรูปาวจรกุศล ทั้งหลาย    ดวงที่ ๑ เปน 
อนันตรปจจัยแกจิต ๑๑ ดวง  พรอมกบัวิบากของตน. 
           อรูปาวจรกุศลดวงท่ี ๒ เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๒ ดวง. 
           อรูปาวจรกุศลดวงท่ี ๓ เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๓ ดวง. 
           อรูปาวจรกุศลดวงท่ี ๔   เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๕ ดวง     คือ 
จิต  ๑๔ ดวง   และผลสมาบัติ ๑ ดวง. 
           โลกุตตรกุศล  เปนอนันตรปจจัยเฉพาะแกวิบากของ ๆ  ตน   เทา- 
นั้น.                                                                
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           บรรดาจิตท่ีสหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง    อกศุลจิตดวงหน่ึง ๆ เปน  
ปจจัยแกจิต ๒๑ ดวง        คือ  กามาวจรวิบากมโนวิญญาณธาตุ ๑๑ ดวง  
มหัคคตวิบาก ๙ ดวง   และแกตนเองท่ีเกิดภายหลัง ๑. 
           จิตท่ีสหรคตดวยโทสะ ๒ ดวง  เปนอนันตรปจจัย แกจิต ๗ ดวง 
คือกามาวจรวิบากมโนวิญญาณธาตุ ๖ ดวง     ซึ่งสหรคตดวยอุเบกขาและ 
แกคนเองที่เกิดภายหลัง ๑.    
           จิตท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ   เปนอนันตรปจจัยแกจิต 
 ๒๑ ดวง  คือกามาวจรวิบากมโนวิญญาณธาตุ ๑  ดวง  พรอมกับอเหตุก- 
วิบากท่ีสหรคตดวยโสมนัสมหัคคตวิบาก ๙  และแกตนเองท่ีเกิดภายหลัง ๑. 
           ปญจวิญญาณฝายกุศลวิบาก    เปนอนันตรปจจัยแกมโนธาตุฝาย 
กุศลวิบาก. 
           มโนธาตุ  เปนอนันตรปจจัย แกมโนวิญญาณธาตุฝายวิบาก ๒ ดวง. 
บรรดามโนวิญญาณธาตุฝายวิบาก ๒ ดวงนั้น  ดวงที่สหรคตดวยโสมนัส 
เปนอนันตรปจจัยแกจิต  ๑๒ ดวง  คือ มโนวิญญาณธาตุฝายวิบาก ๑๐ ดวง 
ที่ทําหนาท่ีเปนภวังค   แกตนเองที่เกิดภายหลังตนในเวลาเปนตทารัมมณะ 
และแกโวฏฐัพพนกิริยา. 
           สวน อเหตุกมโนวิยญาณธาตุที่สหรคตดวยอุเบกขา  เปนอนันตร-  
ปจจัยแกจิต ๑๒ ดวง   เหมือนกัน  คือ แกอาวัชชนมโนธาตุ  อาวัชชน- 
มโนวิญญาณธาตุที่มีฐาน ๒  และวิบากมโนวิญญาณธาตุ ๑๐. 
           มหาวบิากท่ีเปนติเหตุกะ    เปนปจจัยแกจิต ๒๑ ดวง     คือ แก 
มโนวิญญาณธาตุฝายวิบากท่ีเปนกามาวจร ๑๐.       เวนโสมนสัสันตีรณะ 
รูปาวจรวิบาก  อรุปาวจรวิบาก  และอาวัชชนจิตท้ังสอง.  
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           ทุเหตุวิบาก   เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๒ ดวง  ที่เหลือเวน      
มหัคคตวิบาก. 
           รูปาวจรวิบาก ๕  เปนอนันตรปจจัยแกจิต  ๑๙ ดวง   คือ แก 
สาเหตุกกุศลวิบากปฏิสนธิจิต   อันเปนไปในภูมิทั้งสาม ๑๗ ดวง    และ 
อาวัชชนจิต ๒. 
           ใน บรรดาอรูปาวจรวิบาก   อรูปาวจรวิบากจิตดวงท่ี ๑ เปน 
อนันตรปจจัยแกจิต ๙ ดวง    คือ ติเหตุกปฏิสนธิฝายกุศลวิบากชั้นกามา- 
วจร ๔  อรูปาวจรวิบาก ๔  และมโนทวาราวัชชนจิต ๑.                    
           อรูปวจรวิบากจิตดวงท่ี ๒   เปนอนันตรปจจัย ๘ ดวง เวน 
วิบากชั้นตํ่ากวาเสียหน่ึงดวง. 
           อรูปวจรวิบากจิตดวงท่ี ๓   เปนอนันตรปจจัยยแกจิต ๗ ดวง  เวน 
วิบากท่ีตํ่ากวา ๒ ดวง. 
           อรูปาวจรวิบากจิตดวงท่ี ๔  เปนปจจัยแกจิต ๖ ดวง    เวนวิบาก 
เบื้องตํ่า ๓ ดวง. 
           โลกุตตรวิบาก ๔ ดวง   เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๔ ดวง    คือ  
ติเหตุกวิบาก ๑๓ ดวง   และแกตนเองท่ีเกิดภายหลัง ๑.  ปญจวิญญาณฝาย  
อกุศลวิบาก    เปนอนันตรปจจัยแกอกุศลวิบากมโนธาตุ. มโนธาตุเปน 
อนันตรปจจัยแกอเหตุกมโนวิญญาณธาตุฝายอกุศลวิบาก.      อเหตุกมโน- 
วิญญาณธาตุฝายอกุศลวิบากน้ัน เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๒ ดวง   คือ  
แกตนเองที่เกิดภายหลัง      ในเวลาเปนตทารัมมณะ      กามาวจรวิบาก ๙ 
ที่เปนไปดวยอํานาจปฏิสนธิและภวังคในจุติกาล      และกามาวจรกิริยา ๒ 
ดวง  ที่สหรคตดวยอุเบกขา.  
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           กิริยามโนธาตุ  เปนปจจัยแกทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐. ิ 
           หสิตุปปาทกิริยา  เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๓ ดวง  โดยไมนับที่ 
ซ้ํา     คือ  แกติเหตุกวิบาก ๙ ที่เปนไปดวยอํานาจภวังคในปญจโวการภพ   
และแกวิบากท่ีสหรคตดวยโสมนัส ๕ ที่เปนไปดวยอํานาจตทารัมมณะ และ 
แกตนเองที่เกิดภายหลัง. 
           โวฏฐพัพนกิริยา   เปนปจจัยแกจิต ๔๕ ดวง    คือ กามาวจรกิริยา 
๑๐ เวนกิริยามโนธาตุ   กามาวจรกุศล ๘   อกุศล ๑๒   และวิบากจิต ๑๕ 
ที่เปนไปดวยอํานาจภวังคในปญจโวการภพ.                  
           กามาวจรติเหตุกิริยา    ที่สหรคตดวยโสมนัส ๒ ดวง      เปน 
อนันตรปจจัยแกจิต ๒๕ ดวง    ที่นับแลวไมนับซ้ําอีก    คือ แกติเหตุก- 
วิบาก ๑๓ ที่เปนไปดวยอํานาจภวังค  โสมนัสสหรคตวิบาก ๕ ดวยอํานาจ 
ตทารัมมณะ   รูปาวจรกิรยิา ๔ ที่เปนไปดวยอํานาจบริกรรม อรหัตตผล- 
สมาบัติที่สหรคตดวยโสมนัส ๔   ดวยอํานาจแหงอรหัตตผลสมาบัติ   และ 
แกคนเองที่เกิดภายหลัง ๑. 
           ทุเหตุกโสมนัสสหรคตกิริยา ๒ ดวง  เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๗  
ดวง   โดยไมนับที่ซ้ํากัน     คือ  แกภวังคจิต ๑๓ ตามท่ีกลาวแลว    ตทา-  
รัมมณะ ๕  และแกตนเองที่เกิดภายหลัง ๑.            
           กามาวจรติเหตุอุเบกขาสหรคตกิริยา ๒ ดวง  เปนอนันตรปจจัย 
แกจิต ๒๔ ดวง  โดยไมนบัที่ซ้ํากัน  คือ  แกภังคจิต ๑๓ ดวง  เหลาน้ัน 
นั้นแหละ  อุเบกขาสหรคตวิบาก ๖  ทีเ่ปนไปดวยอํานาจตทารัมมณะ 
รูปาวจรกิริยา ๑ ที่เปนไปดวยอํานาจบริกรรม  อรูปาวจรกิริยา  ๔  อรหัตต- 
ผลสมาบัติ  ๑  และแกตนเองที่เกิดภายหลัง ๑. 
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           ทุเหตุกอุเบกขาสหรคตกิริยา ๒   เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๘ ดวง 
โดยไมนับที่ซ้ํา   คือ แกภวังคจิต ๑๓ เหลาน้ันดวย    แกตทารัมมณจิต ๖  
และแกตนเองที่เกิดภายหลัง ๑.   
           บรรดา รูปวจรกิรยิาดวงหน่ึง ๆ   เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๐ 
ดวง     คือ  ติเหตุกภวังคในปญจโวการภพ ๙ ดวง     และแกตนเองท่ีเกิด 
ภายหลัง ๑ ดวง. 
           บรรดา  อรูปาวจรกิริยาจิตทั้งหลาย 
           อรูปาวจรกิริยาจิตดวงท่ี ๑    เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๑ ดวง  คือ 
ภวังคจิต ๙ ดวงในปญจโวการภพ   อีก ๑ ดวงในจตุโวการภพ    และแก 
ตนเองที่เกิดภายหลัง ๑ ดวง. 
           อรูปาวจรกิริยาจิตดวงท่ี ๒   ยอมไดภวังคจิต ๒ ดวง   ในจตุโว- 
การภพ.                                          
           อรูปาวจรกิริยาจิตดวงท่ี ๓  ได ๓ ดวง.                               
           อรูปาวจรกิริยาจิตดวงท่ี ๔    ยอมไดภวังคจิต ๔ ดวง    และผล- 
สมาบัติอีก  ๑ ดวง.    บรรดาอรูปาวจรกิริยาเหลาน้ัน     ดวงหน่ึง ๆ เปน 
อนันตรปจจัยแกจิต ๑๑-๑๒-๑๓ และ ๑๕ ดวง         ตามลําดับดังน้ีแล.  
อนันตรปจจัยยอมไดนิทเทสแมหลายอยางดวยประการฉะน้ี .  เพราะเหตุนั้น  
ทานจึงกลาววา   บัณฑิตควรกําหนดนิทเทส ๑๐-๑๗-๖๐     และแมมาก 
หลาย  (ของอนันตรปจจัย)  ใหด.ี                      
           สมนนัตรปจจัย  เปนตน  มีเนื้อความกระจางแลว. 
                                  อรรถกถาอนันตรปจจัย  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 436 

                              ๕.  สมนันตรปจจัย  
 [๕๑๒] ๑. กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
สมนันตรปจจัย   
           คือ ๑.  กุศลขันธทั้งหลายท่ีเกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกกุศลขันธ 
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 
                ๒.  อนุโลม  เปนปจจัยแกโคตรภู  ดวยอํานาจของสมนันตร- 
ปจจัย. 
                ๓.  อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน  ดวยอํานาจของสมนันตร- 
ปจจัย 
                ๔.  โคตรภู  เปนปจจัยแกมรรค  ดวยอํานาจของสมนันตร- 
ปจจัย 
                ๕.  โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค  ดวยอํานาจของสมนันตร- 
ปจจัย 
 [๕๑๓]  ๒. กุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ   
ของสมนันตรปจจัย                                                                                    
           คือ  ๑.  กุศล   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวยอํานาจของสมนันตร  
ปจจัย                                                                            
                 ๒.  มรรค  เปนปจจัย แกผลดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 
                 ๓.  อนุโลมของพระเสขะท้ังหลาย  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ  
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.  
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                ๔.  เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลของพระอริยบุคคลผูออกจาก  
นิโรธ  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 
 [๕๑๔] ๓. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
สมนันตรปจจัย   
          คือ ๑. อกุศลขันธทั้งหลายท่ีเกิดกอน     เปนปจจัยแกอกุศลขันธ 
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.   
 [๕๑๕] ๔. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของสมนันตรปจจัย 
          คือ  ๑. อกุศล   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวยอํานาจของสมนันตร- 
ปจจัย. 
 [๕๑๖] ๕. อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวย 
อํานาจของสมนันตรปจจัย 
          คือ  ๑. ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก     และอัพยากตกิริยาที่ 
เกิดกอนๆ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากต- 
กิริยาที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.          
                 ๒. ภวังคจิต       เปนปจจัยแกอาวัชชนะ       ดวยอํานาจของ 
สมนันตรปจจัย. 
                 ๓. กริิยา เปนปจจัย แกวุฏฐานะ  ดวยอํานาจสมนันตรปจจัย. 
                 ๔.  อนุโลมของพระอรหันต    เปนปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวย  
อํานาจของสมนันตรปจจัย.  
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                ๕.  เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาของพระอรหันต  ผูออกจาก  
นิโรธ  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 
 [๕๑๗] ๖. อพัยากตธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของสมนันตรปจจัย   
          คือ  ๑. อาวัชชนะ   เปนปจจัยแกกุศลขันธทั้งหลาย    ดวยอํานาจ 
ของสมนันตรปจจัย. 
 [๕๑๘] ๗. อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของสมนันตรปจจัย 
          คือ  ๑. อาวัชชนะ  เปนปจจัยแกอกุศลขันธทั้งหลาย    ดวยอํานาจ 
ของสมนันตรปจจัย. 
 
                                 ๖.  สหชาตปจจัย๑   
 [๕๑๙] ๑. กศุลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย 
          คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกขันธ ๓   ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย. ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
๑.  ไมมีอรรถกถาแก.  
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 [๕๒๐] ๒.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ  
ของสหชาตปจจัย 
           คือ กศุลขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย.   
 [๕๒๑] ๓.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
           คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐาน- 
 ูรูป   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  ขันธ ๓ เปนปจจัย แกขันธ ๑   และ 
จิตตสมุฏฐานรูป    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    ขันธ ๒ เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
 [๕๒๒] ๔.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย 
           คือ ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล   เปนปจจัยแกขันธ ๓   ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
 [๕๒๓] ๕.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย 
           คือ  อกุศลขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย.  
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 [๕๒๔] ๖. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากต-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐาน- 
รูป   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ  ๑  และ 
จิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    ขันธ ๒ เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.  
 [๕๒๕] ๗.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย 
           คือ  ๑. ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบากและอัพตยากตกิริยา เปนปจจัย 
แกขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   ขันธ ๓ 
เปนปจจัยแกขันธ ๑   และจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒     และจิตตสมุฏฐานรูป      ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย. 
                 ๒. ในปฏิสนธขิณะ  ขันธ ๑    ที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัย 
แกขันธ ๓   และกฏัตตารูป    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   ขันธ ๓ เปน 
ปจจัยแกขันธ     และกฏตัตารปู   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย    ขันธ ๒ 
เปนปจจัยแกขันธ ๒   และกฏัตตารูป   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
                 ๓.  ขันธทั้งหลาย     เปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย. 
                 ๔.  หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย.  
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               ๕.  มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓  ดวยอํานาจของ  
สหชาตปจจัย.   มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย.   มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒   ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย.  
               ๖.  มหาภูตรูปทั้งหลาย   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป   และ  
กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย                    
               ๗.  พาหิรมหาภูตรูป ๑     เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓     ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป  ๒   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย.      
               ๘.  มหาภูตรูปทั้งหลาย   เปนปจจัยแกอุปาทารูป   ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย. 
               ๙.  สําหรับอาหารสมุฏฐานรปู  มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแก  
มหาภูตรูป ๓   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแก 
มหาภูตรูป ๑  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแก 
มหาภูตรูป ๒   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
              ๑๐. มหาภูตรูปทั้งหลาย   เปนปจจัยแกอุปาทารูป   ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย. 
              ๑๑. สําหรับอุตุสมุฏฐานรูป  มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหา- 
ภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแก 
มหาภูตรูป ๑  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัย 
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แกมหาภูตรูป ๒  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  มหาภูตรูปทั้งหลาย   เปน  
ปจจัยแกอุปาทารูป  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.   
              ๑๒. สําหรับพวกอสัญญสัตว  มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแก 
มหาภูตรูป ๓   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแก 
มหาภูตรูป ๑  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแก 
มหาภูตรูป ๒   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, มหาภูตรูปทั้งหลาย   เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
 [๕๒๖] ๘. กศุลธรรมและอัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย 
 [๕๒๗]  ๙.  อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย           
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศลและมหาภูตรูปทั้งหลาย    เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.             
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                               ๗. อญัญมัญญปจจัย๑ 

 [๕๒๘] ๑. กศุลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ    
อัญญมัญญปจจัย       
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนกุศล    เปนปจจัยแกขันธ ๓    ดวยอํานาจของ 
อัญญมัญญปจจัย,    ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑  ดวยอํานาจของอัญญ- 
มัญญปจจัย     ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒   ดวยอํานาจของอัญญมัญญ- 
ปจจัย.    
 [๕๒๗] ๒. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัญญมัญญปจจัย 
           คือ ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล    เปนปจจัยแกขันธ ๓    ดวยอํานาจของ 
อัญญมัญญปจจัย,    ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑    ดวยอํานาจของอัญญ- 
มัญญปจจัย,    ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒   ดวยอํานาจของอัญญมัญญ- 
ปจจัย 
 [๕๓๐] ๓. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอาํนาจ 
ของอัญญมัญญปจจัย 
           คือ  ๑.  ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก    และอัพยากตกิริยา    เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย,   ขันธ ๓ เปนปจจัยแก 
ขันธ ๑   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย,  ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ 
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. 
๑.  ไมมีอรรถกถาแก.  
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               ๒. ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก    เปน  
ปจจัยแกขันธ ๓  และหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย,  ขันธ ๓ 
เปนปจจัยแกขันธ ๑   และหทยวัตถุ       ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย,  
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒  และหทยวัตถุ    ดวยอํานาจของอัญญมัญญ- 
ปจจัย.   
               ๓. ขันธทั้งหลาย     เปนปจจัยแกหทยวัตถุ     ดวยอํานาจของ 
อัญญมัญญปจจัย,    หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ดวยอํานาจของ 
อัญญมัญญปจจัย. 
               ๔. มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูรูป ๓   ดวยอํานาจของ 
อัญญมัญญปจจัย,  มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑    ดวยอํานาจ 
ของอัญญมัญญปจจัย,     มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒      ดวย  
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย. 
               ๕. สําหรับพาหิรรูป    อาหารสมุฏฐานรูป    อุตุสมุฏฐานรูป 
ฯ ล ฯ๑. 
               ๖. สําหรับพวกอสัญญสัตว       มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแก 
มหาภูตรูป ๓  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย,   มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัย  
แกมหาภูตรูป ๑    ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย,   มหาภูตรูป ๒ เปน 
ปจจัยแกมหาภูตรูป ๒   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.  
๑.  ดูขอ ๕๒๔.  
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                                ๘. นสิสยปจจัย๑ 

 [๕๓๑] ๑. กศุลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ  
นิสสยปจจัย   
           คือ ขันธ ๑  ที่เปนกุศล     เปนปจจัยแกขันธ ๓    ดวยอํานาจของ 
นิสสยปจจัย,   ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย, 
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
 [๕๒๒] ๒. กุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของนิสสยปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป   ดวย  
อํานาจของนิสสยปจจัย. 
 [๕๓๓] ๓. กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม 
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย 
           คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศล   เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐาน- 
รูป   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย     ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑    และ 
จิตตสมุฏฐานรูป    ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,     ขันธ ๒ เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒   และจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.  
 [๕๓๔] ๔. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของ 
นิสสยปจจัย 
๑. ไมมีอรรถกถาแก.  
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           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล    เปนปจจัยแกขันธ ๓    ดวยอํานาจของ 
นิสสยปจจัย,  ขันธ ๓  เปนปจจัยแกขันธ ๑  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย, 
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.   
 [๕๓๕] ๕. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของนิสสยปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  ดวย 
อํานาจของนิสสยปจจัย. 
 [๕๓๖] ๖. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของนิสสยปจจัย 
           คือ ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูป  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,   ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ และจิต- 
สมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ 
และจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
 [๕๓๗] ๗. อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวย 
อํานาจของนิสสยปจจัย 
           คือ  ๑.  ขันธ ที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาเปนปจจัย 
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,  ขันธ ๓ 
เปนปจจัยแกขันธ ๑   และจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย, 
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป      ดวยอํานาจของ 
นิสสยปจจัย.  
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               ๒.  ในปฏิสนธขิณะ ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ และกฏัตตารูป    ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,     ขันธ ๓ เปน 
ปจจัยแกขันธ ๑ และกฏตัตารูป    ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,    ขันธ ๒  
เปนปจจัยแกขันธ ๒ และกฏัตตารูป  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.  
               ๓.  ขันธทั้งหลาย      เปนปจจัยแกหทยวัตถุ,     หทยวัตถุเปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย,   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
               ๔.  มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓   ดวยอํานาจของ 
นิสสยปจจัย,    มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑   ดวยอํานาจของ 
นิสสยปจจัย,   มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒  ดวยอํานาจของ 
นิสสยปจจัย. 
               ๕.  มหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  กฏัต-  
ตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.                          
               ๖.  ที่เปนพาหิรรูป  อาหารสมุฏฐานรูป  อุตุสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ. 
               ๗.  สําหรับพวกอสัญญสัตว   มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแก 
มหาภูตรูป ๓   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,   มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแก 
มหาภูตรูป ๑   ดวยอํานาจชองนิสสยปจจัย,   มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแก 
มหาภูตรูป ๒  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
               ๘.  มหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปที่เปนอุปาทา- 
รูป  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.               
               ๙.  จักขายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของ  
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นิสสยปจจัย,  โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ  ชวิหายตนะ ฯลฯ    
กายายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
              ๑๐. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่เปนอัพยากตวิบาก 
และอัพยากตกิริยา  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
 [๕๓๘] ๘. อัพยากตธรรม เปนปจจยัแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของนิสสยปจจัย 
           คือ หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกกุศลขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของ 
นิสสยปจจัย. 
 [๕๓๙] ๙. อพัยากตธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของนิสสยปจจัย 
           คือ หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกอกุศลขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของ 
นิสสยปจจัย. 
 [๕๔๐] ๑๐. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม 
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย 
           คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย 
อํานาจของนิสสยปจจัย,  ขันธ ๓ และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ ๑ 
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,  ขันธ ๒ และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ ๒ 
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
 [๕๔๑] ๑๑. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของนิสสยปจจัย  
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           คือ ขันธทั้งหลาย   ที่เปนกุศลและมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัย  
แกจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
 [๕๔๒] ๑๒. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอกุศล- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของนิสสยปจจัย    
           คือ ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล  และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,   ขันธ ๓ และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ ๑ 
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,  ขันธ ๒ และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ ๒ 
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
 [๕๔๓] ๑๓. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยา- 
กตธรรม  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอกุศล  และมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัย 
แกจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของนิสยปจจัย. 
 
                                 ๙. อปุนิสสยปจจัย 
 [๕๔๔] ๑. กศุลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง คือ  ที่เปน  อารมัณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ 
และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ  ไดแก  
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           ๑.  บคุคลใหทาน  สมาทานศีล  กระทําอุโบสถกรรม กระทํากุศล  
นั้น  ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา.  
           ๒.  บคุคลกระทํากุศลทั้งหลายท่ีสั่งสมไวดีแลวในกาลกอน  ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา. 
           ๓.  บคุคลออกจากฌาน  กระทาํฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลวพิจารณา. 
           ๔.  พระเสขะทั้งหลาย  กระทําโคตรภู  ใหเปนอารมณอยางหนัก- 
แนน  แลวพิจารณา กระทําโวทาน  ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลว 
พิจารณา. 
           ๕.  พระเสขะท้ังหลายออกจากมรรค    กระทํามรรคใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   แลวพิจารณา. 
           ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ ไดแก 
           ๑.  กศุลขันธทั้งหลายท่ีเกิดกอนๆ  เปนปจจัย แกกุศลขันธทั้งหลาย  
ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๒.  อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๓.  อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๔.  โคตรภู  เปนปจจัยแกมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๕.  โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ๑.  บุคคลอาศัยศรัทธา  แลวใหทาน  สมาทานศีล กระทําอุโบสถ- 
กรรม  ยังฌานใหเกิดข้ึน   ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน  ยงัมรรคใหเกิดข้ึน  ยัง 
อภิญญาใหเกิดข้ึน  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน.  
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           ๒.  บคุคลอาศัยศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  แลวใหทาน  สมาทาน-  
ศีล  กระทําอุโบสถกรรม   ยังฌานใหเกิดข้ึน  ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน   ยัง 
มรรคใหเกิดข้ึน  ยังอภิญญาใหเกิดข้ึน  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน.     
           ๓.  ศรัทธา   ศลี  สุตะ  จาคะ  ปญญา   เปนปจจัยแกศรัทธา  ศีล 
สุตะ  จาคะ  ปญญา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๔.  บริกรรมแหงปฐมฌาน    เปนปจจัยแกปฐมฌาน   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๕.  บริกรรมแหงทุติยฌาน    เปนปจจัยแกทุติยฌาน    ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๖.  บริกรรมแหงตติยฌาน    เปนปจจัยแกตติยฌาน    ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๗.  บริกรรมแหงจตุตถฌาน  เปนปจจัยแกจตุตถฌาน  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๘.  บริกรรมแหงลากาสานัญจายตนะ     เปนปจจัยแกอากาสานัญ- 
จายตนะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๙.   บริกรรมแหงวิญญาณัญจายตนะ   เปนปจจัยแกวิญญาณัญจาย- 
ตนะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.                                
          ๑๐.  บริกรรมแหงอากิญจัญญายตนะ     เปนปจจัยแกอากิญจัญญาย- 
ตนะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
          ๑๑.  บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ     เปนปจจัยแกเนว- 
สัญญานาสัญญายตนะ  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.  
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           ๑๒. ปฐมฌาน  เปนปจจัยแกทุติยฌาน   ดวยอํานาจของอุปนิสสย-  
ปจจัย ฯ ลฯ.   
           ๑๓. จตุตถฌาน   เปนปจจัยแกอากาสานัญจายตนะ    อากาสานัญ- 
จายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ  เปนปจจัย 
แกอากิญจัญญยตนะ  อากิญจัญญายตนะ   เปนปจจัยแกเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๑๔.  บริกรรมแหงทิพยจักษุ   เปนปจจัยแกทิพยจักษุ    ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๑๕.  บริกรรมแหงทิพโสตธาตุ     เปนปจจัยแกทิพโสตธาตุ     ดวย  
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๑๖.  บริกรรมแหงอิทธิวิธญาณ    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ    ดวย  
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๑๗.  บริกรรมแหงเจโตปริยญาณ  เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ  ดวย  
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๑๘.  บริกรรมแหงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ      เปนปจจัยแกปุพเพ- 
นิวาสานุสสติญาณ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.       
           ๑๙.  บริกรรมแหงยถากัมมูปคญาณ   เปนปจจัยแกยถากัมมูปคญาณ  
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.        
           ๒๐.  บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ        เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๒๑.  ทิพยจักษุ  เปนปจจัยแกทิพยจักษุ  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
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           ๒๒.  ทิพโสตธาตุ  เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  ดวยอํานาจของอุป-   
นิสสยปจจัย.  
           ๒๓.  อิทธิวิธญาณ    เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           ๒๔.  เจโตปริญาณ    เปนปจจัยแกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   ดวย  
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๒๕.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  เปนปจจัยแกยถากัมมูปคญาณ   ดวย  
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๒๖.  ยถากัมมูปคญาณ  เปนปจจัยแกยถากัมมูปคญาณ  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๒๗.  บริกรรมแหงปฐมมรรค  เปนปจจัยแกปฐมมรรค  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๒๘.  บริกรรมแหงทุติยมรรค   เปนปจจัยแกทุติยมรรค   ดวยอํานาจ 
ของนิสสยปจจัย. 
           ๒๙.  บริกรรมแหงตติยมรรค   เปนปจจัยแกตติยมรรค   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๓๐.  บริกรรมแหงจตุตถมรรค   เปนปจจัยแกจตุตถมรรค    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๓๑.  ปฐมมรรคเปนปจจัยแกทุติมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย.      
           ๓๒.  ทุติยมรรค เปนปจจัยแกตติยมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสย-  
ปจจัย.                                                                                      
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           ๓๓. ตติยมรรค   เปนปจจัยแกจตุตถมรรค  ดวยอํานาจของนิสสย-  
ปจจัย. 
           ๓๔. พระเสขะทั้งหลาย   อาศัยมรรคแลว     ยังสมาบัติที่ยังไมเกิดให 
เกิดข้ึน     เขาสมาบัติที่เกิดแลว      พิจารณาเห็นแจงสังขารท้ังหลาย    โดย  
ความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
           ๓๕. มรรค  เปนปจจัย แกอัตถปฏิสัมภิทา  ธัมมปฏิสัมภิทา  นิรุตติ- 
ปฏิสัมภิทา   ปฏิภาณปฏิสัมภิทา   และแกความเปนผูฉลาดในฐานะและ 
อฐานะ  ของพระเสขะท้ังหลาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 [๕๔๕] ๒. กุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
           ม ี๒ อยาง  คือ  ทีเ่ปน อารัมมณูปนิสสยะ  และ ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ  ไดแก      
           ๑.  บคุคลใหทาน สมาทานศีล การทําอุโบสถกรรมแลว  ยอมยินดี   
เพลิดเพลิน   เพราะกระทํากุศลนั้น   ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้น 
การทํากุศลนั้น    ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ทิฏฐิ  ยอม 
เกิดข้ึน. 
           ๒.  บคุคลยอมยินดีเพลิดเพลิน   เพราะกระทํากุศลทั้งหลายท่ีสั่งสม 
ไวดีแลวในกาลกอน  ใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ครั้นกระทํากุศลนั้น 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
           ๓.  บคุคลออกจากฌานแลว  ยอมยินดีเพลิดเพลิน  เพราะกระทํา 
ฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน      ครั้นกระทําฌานน้ันใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว   ราคะ   ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน.  
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           ที่เปน ปกตูนิสสยะ  ไดแก  
           ๑.  บคุคลอาศัยศรัทธาแลว  ยอมถือมานะ  ทิฏฐิ.  
           ๒.  บคุคลอาศัยศีล สุตะ  จาคะ  ปญญา  แลว ยอมถือมานะ  ทิฏฐิ. 
           ๓.  ศรัทธา  ศีล สตุะ จาคะ  ปญญา  เปนปจจัยแกราคะ  โทสะ 
มานะ  ทิฏฐิ  และแกความปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 [๕๔๖] ๓. กศุลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือ  ที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ 
และ ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ  ไดแก 
           ๑.  พระอรหันตออกจากมรรค    กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน   แลวพิจารณา. 
           ที่เปน  อนันตรูปนิสสยะ  ไดแก 
           ๑.  กศุลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๒.  มรรค  เปนปจจัยแกผล. 
           ๓.  อนุโลมของพระเสขะท้ังหลาย   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ. 
           ๔.  เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล      ของพระอริยบุคคลผูออกจาก 
นิโรธ  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ๑.  บคุคลอาศัยศรัทธา  แลวทําตนใหเดือดรอน  ทําใหตนเรารอน 
ยอมเสวยทุกข   อันมีการแสวงหาเปนมูล.  
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           ๒.  บคุคลอาศัยศีล สุตะ จาคะ  ปญญา  แลว   ทําตนใหเดือดรอน  
ทําตนใหเรารอน  ยอมเสวยทุกข  อันมีการแสวงหาเปนมูล. 
           ๓.  ศรัทธา   ศลี  สุตะ  จาคะ  ปญญา     เปนปจจัยแกสุขทางกาย 
แกทุกขทางกาย   แกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๔.  กศุลกรรม   เปนปจจัยแกวิบาก     ดวยอํานาจของอุปนิสสย-  
ปจจัย. 
           ๕.  พระอรหันต  อาศัยมรรค  ยังกิริยาสมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน 
เขากิริยาสมาบัติที่เกิดข้ึนแลว      พิจารณาสังขารดวยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
           ๖.  มรรค  เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา  ธมัมปฏิสัมภิทา  นิรุตติ- 
ปฏิสมภิทา   ปฏิภาณปฏิสัมภิทา        และแกความเปนผูฉลาดในฐานะและ 
อฐานะของพระอรหันต  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
            ๗. มรรค     เปนปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย.                                                                                
 [๕๔๗] ๔. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
           ม ี๓ อยาง  คือ  ทีเ่ปน อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ 
และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ  ไดแก 
           ๑.  บคุคลยอมยินดีเพลิดเพลิน  เพราะกระทําราคะใหเปนอารมณ     
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อยางหนักแนน  ครั้น  กระทําราคาใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ  
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
           ๒. บคุคลยอมยินดีเพลิดเพลิน    เพราะกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   ครั้นการทําทิฏฐิใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน.  
           ๓. ที่เปน อนันตรปูนิสสยะ  ไดแก 
           อกุศลขันธที่เกิดข้ึนกอน ๆ     เปนปจจัยแกอกุศลขันธที่เกิดหลัง ๆ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๔. ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ ไดแก 
           บุคคลอาศัยราคะแลวฆาสัตว   ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให 
พูดเท็จ  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ  ตัดที่ตอ  ปลนไมใหเหลือ 
ทําการปลนในเรือนหนึ่ง    คอยดักอยูในหนทางเปล่ียว   คบหาภรรยาของ 
ชายอ่ืน    ทําการฆาชาวบาน    ทําการฆาชาวนิคม    ฆามารดา    ฆาบิดา 
ฆาพระอรหันต  ยังโลหิตพระตถาคตใหหอดวยจิตประทุษราย  ทําลายสงฆ 
ใหแตกกัน.  
           ๕. บคุคลอาศัยโทสะแลว  ฯลฯ. 
           ๖. บคุคลอาศัยโมหะ   มานะ  ทิฏฐิ  และความปรารถนา  แลว  ฆา 
สัตว ฯ ล ฯ   ทําลายสงฆใหแตกกัน. 
           ๗. ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ   และความปรารถนา   เปน 
ปจจัยแก   ราคะ   โทสะ   โมหะ   มานะ   ทฏิฐิ    และแกความปรารถนา 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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 [๕๔๘] ๘. ปาณาติบาต   เปนปจจัยแกปาณาติบาต    ดวยอํานาจของ  
อุปนิสสยปจจัย 
            ๙.  ปาณาติบาต   เปนปจจัยแกอทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร 
มุสาวาท   ปสุณาวาจา   ผรุสวาจา   สมัผัปปลาปะ   อภิชฌา  พยาบาท... 
แกมิจฉาทิฏฐิ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
           ๑๐.  อทินนาทาน  เปนปจจัยแกอทินนาทาน  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           ๑๑.  อทินนาทานเปนปจจัยแกกาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ฯลฯ 
มิจฉาทิฏฐิ  และแกปาณาติบาต  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           พึงผูกใหเปนจักกเปยยาล.                              
[๕๔๙] ๑๒.  กาเมสุมิจฉาจาร    เปนปจจัยแกกาเมสุมิจฉาจาร   ดวย  
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
           ๑๓.  กาเมสุมิจฉาจาร    เปนปจจัยแกปาณาติบาต  ฯลฯ    แก 
อทินนาทาน  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๑๔.  มุสาวาท เปนปจจัยแกมุสาวาท  ดวยอํานาจของอุปนิสส- 
ปจจัย. 
           ๑๕.  มุสาวาท   เปนปจจัยแกปาณาติบาต  ฯลฯ    แกกาเมสุ-  
มิจฉาจาร  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๑๖.  ปสุณาวาจา    เปนปจจัยแกปสุณาวาจา    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย.  
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           ๑๗.  ปสุณาวาจา เปนปจจัยแกปาณาติบาต ฯลฯ  แกมุสาวาท  
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
           ๑๘.  ผรุสวาจา     เปนปจจัยแกผรุสวาจา       ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           ๑๙.  ผรุสวาจา   เปนปจจัยแกปาณาติบาต  ฯลฯ    แกปสุณา-  
วาจา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๒๐.  สัมผัปปลาปะ  เปนปจจัยแกสัมผัปปลาปะ  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๒๑.  สัมผัปปลาปะ   เปนปจจัยแกปาณาติบาต  ฯลฯ   แกผรุส- 
วาจา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๒๒.  อภิชฌา  เปนปจจัยแกอภิชฌา  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย.        
           ๒๓.  อภิชฌา    เปนปจจัยแกปาณาติบาต ฯลฯ    แกสัมผัป- 
ปลาปะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๒๔.  พยาบาท    เปนปจจัยแกพยาบาท     ดวยอํานาจของอุป- 
นิสสยปจจัย. 
           ๒๕.  พยาบาท   เปนปจจัยแกปาณาติบาต  ฯลฯ   แกอภิชฌา 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๒๖.  มิจฉาทิฏฐิ    เปนปจจัยแกมิจฉาทิฏฐิ     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           ๒๗.  มิจฉาทิฏฐิ เปนปจจัยแกปาณาติบาต อทินนาทาน กาเม-  
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สุมิจฉาจาร  มุสาวาท  ปสุณาวาจา   ผรุสวาจา   สมัผัปปลาปะ   อภิชฌา  
พยาบาท  ดวยอํานาจชองอุปนิสสยปจจัย.  
 [๕๕๐] ๒๘. มาตุฆาตกรรม๑   เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย  
           ๒๙.  มาตุฆาตกรรม    เปนปจจัยแกปตุฆาตกรรม    อรหันต- 
ฆาตกรรม   โรหิรุปปาทกรรม   สังฆเภทกรรม...  นิตยมิจฉาทิฏฐิ   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๓๐.  ปตุฆาตกรรม    เปนปจจัยแกปตุฆาตกรรม    ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๓๑.  ปตุฆาตกรรม  เปนปจจัยแกอรหันตฆาตกรรม  โรหิรุป-  
ปาทกรรม   สังฆเภทกรรม    นิยตมิจฉาทิฏฐิ...    มาตุฆาตกรรม    ดวย  
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๓๒.  อรหันตฆาตกรรม  เปนปจจัยแกอรหันตฆาตกรรม   ดวย  
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๓๓.  อรหันตฆาตกรรม  เปนปจจัยแกโรหิรุปปาทกรรม  ฯ ล ฯ 
ปตุฆาตกรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
           ๓๔.   โรหิรุปปาทกรรม   เปนปจจัยแกโรหิรุปปาทกรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๓๕.  โรหิรุปปาทกรรม      เปนปจจัยแกสังฆเภทกรรม  ฯ ล ฯ 
อรหันตฆาตกรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
๑. ขอความในขอ  ๕๔๘-๕๔๙-๕๕๐  รวมอยูในขอ ๕๔๗  ท่ีวาดวยอกุศลเปนปจจยัแกอกุศล.    
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             ๓๖.  สังฆเภทกรรม  เปนปจจัยแกสังฆเภทกรรม   ดวยอํานาจ  
ของอุปนิสสยปจจัย.  
             ๓๗.  สังฆเภทกรรม        เปนปจจัยแกนิยตมิจฉาทิฏฐิ  ฯ ลฯ 
โรหิรุปปาทกรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
             ๓๘.  นิตยมิจฉาทิฏฐิ  เปนปจจัยแกนิตยมิจฉาทิฏฐิ ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
             ๓๙.  นิตยมิจฉาทิฏฐิ    เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม    ปตุฆาต- 
กรรม    อรหันตฆาตกรรม    โรหิรุปปาทกรรม    และแกสังฆเภทกรรม- 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           พึงกระทําใหเปนจักกเปยยาล. 
 [๕๕๑] ๕. อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือ  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
              ๑.  บุคคลอาศัยราคะแลวใหทาน สมาทานศีล  กระทําอุโบสถ- 
กรรม  ยังฌานใหเกิดข้ึน  ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน   ยงัมรรคใหเกิดข้ึน ยัง 
อภิญญาใหเกิดข้ึน  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
              ๒. บุคคลอาศัยโทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ   ความปรารถนา 
แลวใหทาน  สมาทานศีล   กระทําอุโบสถกรรม   ยังฌานใหเกิดข้ึน  ยัง 
วิปสสนาใหเกิดข้ึน   ยังมรรคใหเกิดข้ึน   ยังอภิญญาใหเกิดข้ึน  ยังสมาบัติ  
ใหเกิดข้ึน.  
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           ๓.  ราคะ  โทสะ  โมหะ มานะ  ทฏิฐิ  ความปรารถนา เปน  
ปจจัยแกศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๔.  บคุคลฆาสัตวแลว เพ่ือจะลบลางผลของการฆาสัตวนั้น จึง   
ใหทาน สมาทานศีล การทําอุโบสถกรรม  ยังฌานใหเกิดข้ึน  ยงัวิปสสนา 
ใหเกิดข้ึน     ยังมรรคใหเกิดข้ึน     ยังอภิญญาใหเกิดข้ึน     ยังสมาบัติให 
เกิดข้ึน. 
           ๕.  บคุคลถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดใหแลว    เพ่ือจะลบลาง 
ผลของการถือเอาของที่เจาของไมไดใหนั้น  จึงใหทาน ฯลฯ   ยงัสมาบัติ 
ใหเกิดข้ึน. 
           ๖.  บคุคลกลาวเท็จแลว     เพ่ือจะลบลางผลของการกลาวเท็จ 
นั้น  จึงใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ๗   บคุคลกลาวคําสอเสียดแลว        เพ่ือจะลบลางผลของการ 
กลาวคําสอเสียดนั้น  จึงใหทาน  ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ๘.  บคุคลกลาวคําหยาบแลว     เพ่ือจะลบลางผลของการกลาว 
คําหยาบน้ัน  จึงใหทาน ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ๙.  บคุคลกลาวคําเพอเจอแลว  เพ่ือจะลบลางผลของการกลาว 
คําเพอเจอน้ัน  จึงใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติ ไหเกิดข้ึน. 
          ๑๐.  บคุคลตัดที่ตอแลว  เพ่ือจะลบลางผลของกรรมนั้น  จึงให 
ทาน ฯลฯ  ยงัสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
          ๑๑.  บคุคลปลนไมใหเหลือแลว  เพ่ือจะลบลางผลของกรรมนั้น 
จึงใหทาน ฯ ล ฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน.  
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           ๑๒.  บุคคลทําการปลนโนเรือนหลังหนึ่งแลว     เพ่ือจะลบลาง    
ผลแหงกรรมน้ัน    จึงใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน.  
           ๑๓.  บุคคลคอยดักอยูในทางเปลี่ยวแลว    เพ่ือจะลบลางผลของ 
กรรมน้ัน  จึงใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ๑๔.  บุคคลคบหาภรรยาของชายอ่ืนแลว  เพ่ือจะลบลางผลกรรม 
นั้น  จึงใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ๑๕.  บุคคลกระทําการฆาชาวบานแลว     เพ่ือจะลบลางผลของ 
กรรมน้ัน  จึงใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน.  
           ๑๖.  บุคคลฆาชาวนิคมแลว       เพ่ือจะลบลางผลของกรรมนั้น 
จึงใหทาน     สมาทานศีล    กระทําอุโบสถกรรม    ยังฌานใหเกิดข้ึน   ยัง 
วิปสสนาใหเกิดข้ึน   ยังมรรคใหเกิดข้ึน  ยังอภิญญาใหเกิดข้ึน  ยังสมาบัติ 
ใหเกิดข้ึน. 
           ๑๗.  บุคคลฆามารดาแลว    เพ่ือจะลบลางผลของการฆามารดา 
นั้น  จึงใหทาน  สมาทานศีล  การทําอุโบสถกรรม. 
           ๑๘.  บุคคลฆาบิดาแลว       เพ่ือจะลบลางผลของการฆาบิดาน้ัน 
จึงใหทาน  สมาทานศีล  การทําอุโบสถกรรม. 
           ๑๙.  บุคคลฆาพระอรหันตแลว      เพ่ือจะลบลางผลของการฆา 
พระอรหันตนั้น  จึงใหทาน  สมาทานศีล  กระทําอุโบสถกรรม. 
           ๒๐.  บุคคลยังโลหิตพระตถาคตใหหอดวยจิตประทุษราย   เพ่ือ 
จะลบลางผลของการยังโลหิตพระตถาคตใหหอดวยจิตประทุษรายนั้น    จึง 
ใหทาน  สมาทานศีล  กระทําอุโบสถกรรม.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 464 

           ๒๑.  บุคคลทําลายสงฆใหแตกกันแลว      เพ่ือจะลบลางผลของ  
การทําลายสงฆนั้น  จึงใหทาน  สมาทานศีล  การทําอุโบสถกรรม. 
 [๕๕๒] ๖. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย  
           มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อนันตรปูนิสสยะ  และปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  อนันตรูปนิสสยะ   ไดแก   
               ๑. อกุศลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ       ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
                ๑. บุคคลอาศัยราคะแลว    ทาํตนใหเดือดรอน  ทําตนใหเรา- 
รอน   ยอมเสวยทุกข   อันมีการแสวงหาเปนมูล.                                  
                ๒.  บุคคลอาศัยโทสะ  โมหะ  มานะ  ทฏิฐิ   ความปรารถนา 
แลว   ทําคนใหเดือนรอน  ทําคนใหเรารอน  ยอมเสวยทุกข อันมีการแสดง 
หาเปนมูล.        
                ๓.  ราคะ  โทสะ  โมหะ มานะ  ทิฏฐิ  ความปรารถนา  เปน 
ปจจัยแกสุขทางกาย   ทุกขทางกาย    และผลสมาบัติ    ดวยอํานาจของอุป-  
นิสสยปจจัย. 
                ๔.  อกุศลกรรม     เปนปจจัยแกวิบาก     ดวยอํานาจของอุป-  
นิสสยปจจัย. 
 [๕๕๓] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจยัแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
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           ม ี๓ อยาง  คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ 
และ ปกตูปนิสสยะ   
           ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ  ไดแก 
              ๑.  พระอรหันตกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลว  
พิจารณา  กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน   แลวพิจารณา.  
              ๒.  นิพพานเปนปจจัยแกผล  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ที่เปน  อนันตรูปนิสสยะ  ไดแก 
              ๑.  ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา ที่เกิด 
กอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ที่เปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากต-  
กิริยาที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.                              
              ๒.  ภวังคจิต   เปนปจจัยแกอาวัชชนะ. 
              ๓.  กิริยา   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ. 
              ๔.  อนุโลมของพระอรหันต  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ. 
              ๕.  เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาของพระอริยบุคคลผูออกจาก 
นิโรธ  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
          ที่เปน ปกตูปนิสสยะ   ไดแก 
              ๑.   สุขทางกาย   เปนปจจัยแกสุขทางกาย   ทุกขทางกาย   และ 
ผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
              ๒.  ทุกขทางกาย  เปนปจจัยแกสุขทางกาย  ทุกขทางกาย   และ 
ผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
              ๓.  อุตุเปนปจจัยแกสุขทางกาย   ทุกขทางกาย    และผลสมาบัติ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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               ๔.  โภชนะ   เปนปจจัยแกสุขทางกาย   ทุกขทางกาย   และผล  
สมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
               ๕.  เสนาสนะ   เปนปจจัยแกสุขทางกาย    ทุกขทางกาย   และ 
ผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
               ๖.  สุขทางกาย   ทุกขทางกาย  อุตุ  โภชนะ  เสนาสนะ เปน 
ปจจัยแกสุขทางกาย   ทุกขทางกาย     และผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุป- 
นิสสยปจจัย. 
               ๗.  ผลสมาบัติ  เปนปจจัยแกสุขทางกาย    ดวยอํานาจของอุป- 
นิสสยปจจัย. 
               ๘.  พระอรหันตอาศัยสุขทางกาย     ยังกริยิาสมาบัติที่ยังไมเกิด 
ใหเกิดข้ึน    เขากิริยาสมาบัติที่เกิดข้ึนแลว    พิจารณาสังขารดวยความเปน 
ของไมเที่ยง เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
               ๙.  พระอรหันตอาศัยทุกขทางกาย   อุตุ   โภชนะ   เสนาสนะ 
ยังกิริยาสมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน        เขากิริยาสมาบัติที่เกิดข้ึนแลว 
พิจารณาสังขารดวยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
 [๕๕๔] ๘. อัพยากตธรรม เปนปจจยัแกกุศลธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือ  ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ 
และ ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ  ไดแก  
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           ๑.  พระเสขะท้ังหลาย กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน  
แลวพิจารณา       กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน       แลว 
พิจารณา.  
           ๒.  นพิพานเปนปจจัยแกโคตรภู  โวทาน   และมรรค   ดวย  
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ที่เปน  อนันตรูปนิสสยะ  ไดแก 
           ๑.   อาวัชนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ที่เปน ปกตูกนิสสยะ  ไดแก    
           ๑.  บคุคลอาศัยสุขทางกาย   แลวใหทาน สมาทานศีล  กระทํา 
อุโบสถกรรม  ยังฌานใหเกิดข้ึน   ยงัวิปสสนาใหเกิดข้ึน   ยงัมรรคใหเกิด 
ข้ึน  ยังอภิญญาใหเกิดข้ึน  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ๒.  บคุคลอาศัยทุกขทางกาย    อุตุ   โภชนะ   เสนาสนะ   แลว 
ใหทาน  สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานใหเกิดข้ึน  ยังวิปสสนา 
ใหเกิดข้ึน ยังมรรคใหเกิดข้ึน ยังอภิญญาใหเกิดข้ึน ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ๓.  สขุทางกาย  ทุกขทางกาย  อุตุ  โภชนะ  เสนาสนะ  เปน 
ปจจัยแกศรัทธา  ศีล สุตะ จาคะ ปญญา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 [๕๕๕] ๙. อพัยากตธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
           ม ี๓ อยาง  คือ ที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ 
และ ปกตูปนิสสยะ  
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           ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ  ไดแก  
              ๑.  บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลิน       เพราะกระทําจักขุใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน   ครั้นกระทําจักขุนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลว  ราคะ  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน.   
              ๒.  บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลิน     เพราะกระทําโสตะ  ฆานะ 
ชิวหา กายะ รูป เสียง กลิน่ รส  โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ และขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา        ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทําโสตะเปนตนน้ัน     ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
           ที่เปน  อนันตรูปนิสสยะ  ไดแก 
              ๑.  อาวัชชนะ  เปนปจจัย แกอกุศลขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
              ๑.   บุคคลอาศัยสุขทางกาย    แลวฆาสัตว    ถือเอาส่ิงของท่ีเขา 
ไมไดให  พูดเท็จ  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดเพอเจอ  ตัดที่ตอ  ปลน 
ไมใหเหลือ  ปลนในเรือนหลังหนึ่ง   คอยดักทํารายในทางเปลี่ยว   คบหา 
ภรรยาของชายอ่ืน   ฆาชาวบาน   ฆาชาวนิคม   ฆามารดา  ฆาบิดา  ฆา 
พระอรหันต     ยังโลหิตพระตถาคตใหหอดวยจิตประทุษราย   ทําสงฆให 
แตกกัน. 
              ๒.  บุคคลอาศัยทุกขทางกาย อุตุ  โภชนะ  เสนาสนะ  แลวฆา 
สัตว ฯลฯ  ทาํสงฆใหแตกกัน.  
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              ๓.   สุขทางกาย   ทุกขทางกาย  อุตุ   โภชนะ  เสนาสนะ   เปน  
ปจจัย   แกราคะ   โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ  ความปรารถนา  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย.   
 
                               อรรถกถาอุปนิสสยปจจัย 
           พึงทราบวินิจฉัยใน  อุปนิสสยปจจัย  ตอไป:- 
           สองบทวา สทฺธ  อุปนิสฺสาย   คือ ทําศรัทธา  ไดแกความเชื่อใน 
กรรม    ผลของกรรม     โลกน้ีและโลกหนาเปนตน  ใหเปนทีอ่าศัยอยาง 
มั่นคง    เหมอืนอยางวาคนเชื่อวาภายใตแผนดินมีน้ํา แลว     ขุดซึ่งแผนดิน 
ฉันใด   กุลบุตรมีศรัทธาก็ฉันนั้น  เชื่อผลและอานิสงสของทานเปนตน แลว 
ยอมบริจาคทานเปนตน   เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา สทฺธ  อุปนิสฺสาย. 
           ในคําวา สีล  อุปนสิฺสาย  เปนตน   อธิบายวา  ทําธรรมมศีีลเปนตน 
เหลาน้ีใหเปนอุปนิสัย   จริงอยู  บุคคลผูมีศีลเปนผูฉลาดในศีลานุภาพ  และ 
ในอานิสงสแหงศีล    เพราะอาศัยศีลจึงใหทานแกคนผูมีศีล    สมาทานศีล 
ชั้นสูง ๆ ข้ึนไป   รักษาอุโบสถในวันปกษ   มีวัน  ๑   คํ่า  เปนตน   ให 
บริสุทธิ์  ไมใหขาด เพราะอาศัยศีลสมบัติ  ยอมยังคุณธรรม  มีฌานเปนตน 
ใหเกิดข้ึน   แมบุคคลผูไดยินไดฟงมาก  หยั่งรูซึ่งสมบัติทุกอยางอันเน่ือง 
ดวยบุญกิริยาวัตถุมีทานเปนตน        และความตางกันแหงความเศราหมอง 
และผองแผวแหงกุศลมีทานเปนตน       ดวยสุตมยปญญาแลว       อาศัยสุตะ 
บําเพ็ญกุศลมีทานเปนตน.   แมบุคคลผูเสียสละ   มีใจนอมไปในทางบริจาค 
อาศัยการถึงพรอมดวยจาคธรรมของตนจึงใหทาน   สมาทานศีล     เพราะ  
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เขาใจวา   ทานท่ีบุคคลมีศีลใหแลวยอมมีผลมาก    รักษาอุโบสถเพราะการ    
ปฏิบัติอยางนั้น   จึงเปนผูมีจิตบริสุทธ์ิ   ยอมทําใหคุณธรรมมีฌานเปนตน 
เกิดข้ึนได.    ฝายบุคคลผูมีปญญากําหนดรูประโยชนในโลกน้ีและโลกหนา 
และอุบายท่ีจะขามพนจากโลก  อาศัยความรูอยางท่ัวถึงวา เพราะขอปฏิบัติ 
นี้  บุคคลอาจทําตนใหลุถึงประโยชนในโลกดวย  ดังน้ียอมบําเพ็ญกุศลมีทาน 
เปนตน  จะเปนอุปนิสสัยแหงทานเปนตน  อยางเดียวเทาน้ันก็หาไม  ยอม 
เปนอุปนิสสัยแมแหงศรัทธาเปนตน  ของตนซ่ึงจะเกิดตอไปในภายภาค 
หนา  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ศรัทธา ศีล สุตะ  จาคะ 
ปญญา  เปนอุปนิสสยปจจัยแก  ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา. 
           บทวา ปริกมมฺ  ผูศึกษาพึงถือเอาบริกรรมในสวนเบื้องตน  ไม 
ใชที่เปนอนันตรปจจัย  บริกรรมแหงทิพจักขุญาณนั้นแหละ  ยอมมีแก 
ญาณทั้งสองน้ี  คือ  ยถากมัมูปคญาณ  อนาคตังสญาณ  หามีบริกรรมตาง 
ออกไปไม  ญาณทั้งสองน้ีเปนบริวารแหงทิพจักขุนั่นเอง  เมื่อทิพจักขุนั้น 
สําเร็จแลว   ญาณทั้งสองน้ีก็สําเร็จดวย.  แมเม่ือเปนเชนนั้น  ผูศึกษา 
พึงทราบวา  บริกรรมแหงทิพจักขุญาณที่มุงตอการนอมใจไปเพ่ือความรู 
อยางนั้นเปนบริการแหงญาณท้ังสองน้ัน   เพราะวาญาณท้ังสองน้ีจะมีคติ 
เหมือนทิพจักขุทุกอยางก็หาไม ฉะน้ัน  จึงมีบริกรรมพิเศษในญาณท้ังสอง 
นี้อีกแล.   คําวา  ทิพฺพจกฺขุ  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  ความวา  ทิพจักขุ 
ของบุคคลผูเห็นรูปในที่ไกล   แลวตองการจะฟงเสียงแหงรูปเหลาน้ัน 
เปนอุปนิสสยปจจัยแกความผองใสแหงโสตธาตุ.  ก็ทิพโสตธาตุ  ยอมเปน 
อุปนิสสยปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  ดวยอํานาจความเปนผูไดยินเสียงแหงรูป  
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เหลาน้ัน แลวประสงคจะไปในที่นั้น. บัณฑิต พึงทราบความเปนอุปนิสสย-  
ปจจัย     ดวยอํานาจความเปนอุปการะแกธรรมนัน้ ๆ ในที่ทั้งปวง     ดวย  
ประการฉะน้ี.    คําวา มคฺค  อุปนิสฺสาย  อนุปฺปนฺน  สมาปตฺตึ  ความวา 
พระอริยบุคคลเหลาใด   ยังสมาบัตินั้น ๆ ใหเกิดข้ึน  เพราะอันตรายใน 
หนทางเปนสภาพเบาบางแลว      และละไดแลวดวยมรรคนั้น ๆ    ฉะน้ัน 
มรรคของพระอริยบุคคลเหลาน้ัน    จึงชื่อวาเปนอุปนิสสยปจจัย แกสมาบัติ. 
บทวา   วิปสฺสนฺติ   คือ ยอมเห็นแจง   เพ่ือตองการมรรคเบื้องสูงข้ึนไป. 
คําวา อติถปฏิสมฺภิทา  เปนอาทิ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยที่ปฏิสัมภิทา 
ทั้งหลาย   สาํเร็จไดเพราะการไดบรรลุมรรคนั่นเอง.   ก็แล   มรรคน่ันเอง 
ชื่อวาเปนอุปนิสสัย    เพราะเปนไปในอารมณนั้น ๆ ภายหลัง   ปฏิสัมภิทา 
เหลาน้ี สําเร็จแลวดวยประการฉะน้ี. 
           คําวา  สทฺธ  อุปนิสฺสาย  ชปฺเปติ   ความวา ยอมยังมานะให 
เปนไปวาเราเปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส.  สองบทวา ทิฏ ึ คณฺหาติ  ความวา 
บุคคลไปดวยอํานาจความเชื่อในคําน้ัน ๆ  ไมพิจารณาเนื้อความดวยปญญา 
คือ  ยอมถือเอาทิฏฐิ     ดวยอํานาจความเห็นผิดวา  บุคคลมีอยูเปนตน. 
คําวา สีล สุต จาค ปฺ  ความวา เกิดมานะข้ึนวา เพราะเปนผูมีศีล เปนผู 
สดับแลว   มกีารสละ  มีความรูทุกดาน.  ก็เม่ือบุคคลยังความสําคัญผิดดวย  
อํานาจทิฏฐิใหเกิดข้ึนในศีล  สุตะ จาคะ  และปญญา  เหมือนความสําคัญ 
ผิดดวยอํานาจมานะ  ยอมถือเอซ่ึงทิฏฐิ.    
          พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ราคฺสส เปนตน   บรรดาทิฏฐิ และมานะ 
เหลาน้ัน    ธรรมหน่ึง ๆ เปนอุปนิสสยปจจัย แกราคะในเวลาอาศัยสมบัติมี 
ศรัทธาเปนตนแลวยกยองตน     เปนอุปนิสสยปจจัยแกโทสะในเวลาอาศัย   
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สมบัติ  มีศรทัธาเปนตนแลวเยยหยันผูอ่ืน  เปนอุปนิสสยปจจัยแกโมหะ  ที่   
สัมมปยุตตดวยราคะและโทสะทั้งสอง   เพราะอาศัยมานะและทิฏฐิมีประการ 
ดังกลาวแลว    อาศัยสมบัติมีศรัทธาเปนตนแลว     ปรารถนาภวสมบัติและ 
โภคสมบัติ.     โลกิยกุศล  เทาน้ัน    ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวใน 
อธิการน้ีดวยประการฉะน้ี. 
           สวนโลกุตตรกุศลเปนธรรมสงบ  ประณีต สูงสุด  กําจัดอกุศลได 
เด็ดขาด    ฉะนั้น  จึงไมเปนอุปนิสสยปจจัยแกอกุศล  เหมือนพระ- 
จันทรไมเปนอุปนิสสัยแกความมืดฉะน้ัน.  เพราะเหตุนั้นโลกุตตรกุศลนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงถือเอาในอธิการน้ี. 
           คําวา   อาตาเปติ  เปนตน      พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพ่ือแสดง 
อัพยากตธรรมดวยอํานาจกายิกทุกข    จริงอยู    ผูมศีรัทธา   อาศยัศรัทธา 
ไมยอทอตอความหนาวจัด   รอนจัด   เอาใจใสในการกอสรางเปนตน     ม ี
ประการตาง ๆ    ชื่อวา  ยอมทําตนใหเดือดรอน.    บุคคลคิดวา   เราได 
โภคสมบัติแลวจักทําบุญ  ชื่อวา ยอมเสวยทุกขอันมีการแสวงหาเปนมูล. 
แมบุคคลผูมีศีล  ชื่อวา ยอมทําตนใหเดือดรอน  ดวยอํานาจการถือธุดงค 
มีการอยูกลางแจงเปนวัตร (อัพโภกาสิกวัตร) เปนตน   เพ่ือรักษาศีล ชื่อวา 
ยอมเสวยทุกขอันมีการแสวงหาเปนมูล.      ดวยอํานาจการเท่ียวแสวงหา 
อาหารเปนตน.    แมบุคคลผูสดับแลวคิดวา    เราจะปฏิบัติใหเหมาะสมแก 
ความเปนพหูสูต    ปฏิบติัอยูตามนัยท่ีกลาวแลวน่ันแล    ชื่อวา ยอมทําตน 
ใหเดือดรอน. ชื่อวา ยอมเสวยทุกขอันมีการแสวงหาเปนมูล. แมบุคคล 
ผูเสียสละเพราะจิตใจนอมไปในการบริจาค      สละเสียจนไมเหลือปจจัยไว 
เลี้ยงชีพตน   หรือทําการสละอวัยวะเปนตน      ชือ่วา ทําตนใหเดือดรอน  
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ชื่อวา ยอมเสวยทุกขอันมกีารแสวงหาเปนมูล   เพ่ือไดมาซ่ึงวัตถุที่จะนํา  
มาบริจาค.   แมบุคคลผูมีปญญาอาศัยความมีปญญา  ไมคํานึงถึงความหนาว 
รอนเปนตน    พยายามสนใจในการทองจํา ดวยคิดวา  เราจักมีปญญาใหสูง   
ข้ึน ๆ ชื่อวา ยอมทําตนใหเดือดรอน.  เห็นโทษในมิจฉาชีพและอานิสงส 
ในสัมมาชีพ  ละมิจฉาชีพ   และหาเครื่องเลี้ยงชีวิต  ดวยอาชีวะอันหมดจด 
ชื่อวา  ยอมเสวยทุกขอันมีการแสวงหาเปนมูล.  
           สองบทวา  กายิกสฺส  สขุสฺส  คือ แกความสุขทางกายในเวลาความ 
สุขเกิดข้ึนแกกาย ซึ่งมีรูปอันประณีต  มีศรัทธาเปนตน เปนสมุฏฐาน  ถูก 
ตองแลวในเวลาใชสอยอุปกรณแหงความสุข   ซึ่งเกิดข้ึนเพราะอาศัยสมบัติ 
 ศรัทธาเปนตน.   และแกความสุขทางกายอัน มีรูป   มีปราโมทย  และปติ 
ซึ่งมีความเดือดรอนดวยอํานาจแหงอุปกรณความสุขเหลาน้ัน เปนมูล   เปน 
สมุฏฐานถูกตองแลว.    และแกความสุขทางกาย    ในเวลาวิบากสุขเกิดข้ึน 
เพราะอุปกรณแหงความสุขเหลาน้ัน      ทําแลวในกาลเกิดข้ึนแหงความสุข, 
และแกทุกขทางกาย    ในเวลาทุกขเกิดข้ึนตามนัยที่กลาวแลวน้ันแล    และ 
ในเวลามีการฆาและจองจํา     อันบุคคลผูอดกลั้นไมไดดวยคุณสมบัติ     ม ี
ศรัทธาเปนตนประกอบแลว.   ก็ในเวลาผลสมาบัติอาศัยศรัทธาเปนตนเปน 
ไป  ธรรมหนึ่ง ๆ ในบรรดาธรรมมีศรัทธาเปนตน   พึงทราบวา  เปน 
อุปนิสสยปจจัยแกผลสมาบัติดวย.   สองบทวา  กุสล  กมฺม คือ กุศลเจตนา 
เปนอุปนิสสยปจจัยแกวิบากของตน.        แตเจตนานั้นไดเฉพาะที่มีกําลัง 
เทาน้ัน  ที่มีกําลังออนยอมไมได.   ในขอน้ันมีเรื่องดังตอไปนี้   (เปนอุทา- 
หรณ):-  
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           เลากันมาวา   หญิงคนหนึ่งตองการจะผูกคอตาย   จึงหอยเชือก   
ไวที่ตนไม  จัดแจงของที่ควรจัดอยู   ที่นั้นโจรคนหน่ึง  คิดวาตอน 
กลางคืนเราเขาไปยังเรือนนั้น       แลวจักเอาเชือกเสนนี้มัดส่ิงของบาง 
อยางแลวลักไป  จึงเอามดีเขาไปตัด    ลําดับน้ันเชือกนั้นไดกลายเปน  
งูพิษขูแล โจรกลัวไมกลาเขาไป  หญิงน้ันออกจากเรือน สอดคอเขา 
ไปในบองเชือกผูกคอตายแลว   พลวเจตนาหามเสีย    ซึ่งอันตรายแลว 
เปนอุปนิสสยปจจัยแกวิบากของตนดวยประการฉะนี้. 
           แตคําน้ีก็ไมควรถือโดยแนนอน   เพราะวา   กรรมที่ไดโอกาสหาม 
อันตรายแหงวิบากอยางนี้แลวยอมใหผล   สวนกรรมท่ียังวิบากใหเกิดกลาว 
ไมไดวา  ไมเปนอุปนิสสัยแกวิบาก.    ในคําวา กมฺม  นี้   บัณฑิตพึงทราบ 
วา   ไดแกกรรมที่เปนไปในภูมิทั้ง ๔.  ก็คําท่ีทานกลาวไววา   มรรคเปน 
อุปนิสสยปจจัยแกผลสมาบัติ  ขางหนาน้ัน  กลาวดวยอํานาจธรรมท่ีไมมี 
เจตนา.   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงไววา   ธรรมท่ียัง 
วิบากใหเกิดข้ึนนั่น  แหละเปนอุปนิสสยปจจัยแกวิบากของตน. 
           คําวา ราค อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ   ความวา ประโยชนใดยอมมี 
โดยเปนสาระในวัตถุใด  ผิดแลวในวัตถุนั้น  หรือวาฆาสัตวเพ่ือประโยชน 
นั้น.  แมในอทินนาทานเปนตน  ผูศึกษาพึงทราบเน้ือความโดยอุบายน้ี. 
           คําวา สนฺธึ  ฉินฺทติ เปนตน   ตรสัไวดวยอํานาจอทินนาทาน. คําวา 
สนฺธึ  ในอธกิารน้ันหมายเอาฝาเรือน. 
           สองบทวา  นิลฺโลป  หรติ  คือ  แอบเขาไปขโมย. 
          สองบทวา เอกาคาริก  กโรติ  คือ รวมกันหลาย ๆ คน  ลอมปลน 
เรือนหลังเดียว.  
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           สองบทวา ปริปนฺเถ  ติฏติ   คือ  ดังทํารายคนเดินทาง.  
           ในคําวา  โทส อุปนิสสย เปนตน      ความวา ทําโทสะท่ีเกิดข้ึน 
ดวยอํานาจความแคนวา   เขาไดสรางความฉิบหายวายวอดใหกับเราเปนตน 
ใหเปนอุปนิสสัย.  คําวา โมห อุปนิสฺสาย  คือ  ทําโมหะที่ปดบังโทษใน 
ปาณาติบาตเปนตน  ใหเปนอุปนิสสัย.  สองบทวา มาน อุปนสิฺสาย  คือ    
ทํามานะวา   ทําไมจึงฆาไมได   ทําไมเราจึงลักไมไดใหเปนอุปนิสสัย.  หรือ 
อธิบายวา      ถูกใครเขาดูถูกเหยียดหยาม     แลวยกเอาการดูถูกน้ันมาเปน 
อุปนิสสัยบาง. 
           สองบทวา ทิฏ ึ   อุปนิสฺสาย     คือ  ทําทิฏฐิในยัญท้ังหลายใหเปน 
อุปนิสสัย  เหมือนพราหมณทั้งหลาย  และพวกปาราสิกะและมิลักขะเปนตน.  
           สองบทวา ปตฺถน อุปนิสสาย คือ ทําความปรารถนามีอาทิอยางนี้ 
วา   ถางานชิ้นของเขาเจาสําเร็จ  ก็จักทําพลีกรรมอยางนี้แกทาน  หรือ 
ทานจงนําเครื่องบวงสรวงเทวดาชนิดโนนมาใหขาพเจา   หรือจงนําเอาไป 
ใหคนโนน   หรือวาทานจงมารวมเปนสหายของเรา  ซึ่งกําลังทํางานเหลาน้ี  
อยูใหเปนอุปนิสสัย. ในคําวา ราโค โทโส มาโน ทฏิ ิ ปตฺถนา ราคสฺส 
นี้  ราคะเปนอุปนิสสัยแกราคะดวย   แกธรรมมีโทสะเปนตนดวย.      แมใน 
โทสะเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           สองบทวา ปาณาติปาโต   ปาณาติปาตสฺส   ความวา บุคคลผูฆา 
สัตว ยอมจะฆาสัตวอ่ืนอีก  เพราะต้ังอยูในความท่ีไมสํารวม. หรือวายอมฆา 
ญาติมิตรของผูที่ถูกเขาฆาแลวประทุษรายตอเพ่ิมอีก.   ปาณาติบาตเปน 
อุปนิสสยปจจัยแกปาณาติบาตดวยประการฉะนี้     อน่ึง  ปาณาติบาตเปน 
อุปนิสสยปจจัยแกอทินนาทานเปนตน   ในเวลาฆาเจาของ   หรือคนเฝา 
ลักเอาของเขาไป,   ในการฆาสามีแลวลวงภรรยาเขา,   ในเวลาพูดเท็จวา  
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ไมไดฆา, ในเวลาพูดสอเสียดเพ่ือปกปดกรรมท่ีตัวเองทําแลว,  หรือเพ่ือ  
ตองการทํากรรมที่ยังไมไดทํา  ในเวลาพูดคําหยาบ คําเพอเจอ  โดยนัยนั้น   
ในเวลาเพงเล็งสมบัติที่อยากไดของผูอ่ืน  ในเวลาคิดวาเมื่อเขาถูกฆาตาย 
แลวพวกพองมิตรอํามาตยของเขาตองสูญส้ินไปเปนตน     และในเวลาถือ 
ความเห็นผดดวยอํานาจผูทํากรรมที่ทาํไดยาก       วาปาณาติบาตของเราจัก 
หนักแนนอยูนี้ เปนตน.     บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในความหมุนไปใน 
ธรรม  มีอทินนาทานเปนตนเปนมูลโดยอุบายน้ี. 
           สองบทวา มาตุฆาตกมฺม มาตุฆาตกมฺมสฺส   ความวา มาตุฆาต- 
กรรมเปนอุปนิสสยปจจัยแกมาตุฆาตกรรม     สําหรับบุคคลผูเห็นคนอ่ืนฆา  
มารดา     แลวฆาซึ่งมารดาของคนบาง     เขาใจวาการทําอยางนั้นสมควร 
หรือดวยอํานาจการฆาในภพหนึ่งแลวฆาโนภพอ่ืนอีก  หรือในภพเดียวกัน 
ดวยสามารถแหงการส่ังบอย ๆ    วาทานจงไปฆามารดาของเรา    หรือดวย 
อํานาจการประหารครั้งที่ ๒   เพ่ือใหตายแนนอนดวยการประหาร ๒ ครั้ง. 
แมบทที่เหลือ     ผูศึกษาพึงทราบเน้ือความตามที่เหมาะสมโดยนัยนี้เหมือน 
กัน. 
           อาจารยบางพวกกลาววา   อกุศลท่ีมีกําลัง  หาเปนอุปนิสสยปจจัยแก 
อกุศลทีมีกําลังออนไม   เพราะฉะน้ัน   เทศนาพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว 
ดวยอํานาจอนันตริยกรรมที่เน่ืองดวยกรรมบถเทาน้ัน.  ดังน้ัน   ไมควรยึด 
ถือโดยแนนอน.    เพราะวาบุคคลทํากรรมมีปาณาติบาตเปนตนแลว    ถูก 
ทวงติงวา   ทําไมจึงทําอยางน้ัน    ยอมทําอาการโกรธบาง   เดอืดรอนบาง 
ก็เม่ือกิเลสมีประมาณนอยเกิดแลว   เขาปลอยใหกิเลสนั้นขยายตัวไมยอมทํา 
การลวงละเมิดได    เพราะฉะนั้น    อกุศลที่มีกําลงัยอมเปนอุปนิสสยปจจัย 
แกอกุศลที่หยอนกําลังไป       และอกศุลที่หยอนกาํลังก็ยอมเปนอุปนิสสย-  
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ปจจัย      แมแตอกุศลที่มีกําลังไดเหมือนกัน       กคํ็าใดท่ีทานกลาวไวใน    
วรรณนานิทเทสแหงปจจัยวิภังควา       ธรรมท่ีชื่อวาเปนอุปนิสสยปจจัย 
เพราะอรรถวา   เปนเหตุมีกําลัง  คําน้ันทานกลาวไว  เพราะภาวะแหงการ 
เปนเหตุเทานั้นมีกําลัง   ไมใชเพราะตัวปจจัยธรรมซึ่งเปนที่เขาไปอิงอาศัย.  
จริงอยู   กรรมและกิเลสท้ังหลาย  ทีม่กีําลังมากก็ดี  ที่หยอนกําลังก็ดี 
จัดวาเปนเหตุที่มีกําลังท้ังน้ัน. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  ราค  อุปนิสฺสาย  ทาน  เทติ   เปนตน 
ตอไป  บุคคลเขาไปอาศัยความยินดีในอุปปตติภพ   หรือในโภคะทั้งหลาย 
วา     ทําไมหนอเราจึงจะเขาถึงความเปนสหายของเหลาเทพชั้นจาตุมหารา- 
ชิกาเปนตน    ดังน้ีแลวจึงใหทาน  แมในการสมาทานศีลและรักษาอุโบสถ 
เปนตน    กน็ัยนี้เหมือนกัน ก็บุคคลเม่ือทําฌานใหเกิดเพ่ือตองการขมราคะ 
ทําวิปสสนาใหเกิดเพ่ือตองการละราคะ   ทํามรรคไหเกิดเพ่ือตองการตัดภพ 
ตัดชาติ   ชื่อวาเขาไปอิงอาศัยราคะทําใหเกิดข้ึน. อนึ่ง  เมื่อยังอภิญญาและ 
สมาบัติใหเกิด   เพ่ือตองการใหปราศจากราคะ  กช็ื่อวาเขาไปอิงอาศัยราคะ 
ใหเกิดข้ึนเหมือนกัน.  จริงอยู   ดวยความตองการเทาน้ี ผูนั้นยอมเปนคน 
ปราศจากราคะได. 
           บทวา สทฺธาย คือ ความเชื่ออันเปนไปดวยอํานาจทานเปนตน  แม 
ในศีลเปนตน   ก็นัยนี้เหมือนกัน.  เหมือนอยางวา  เมื่อยังศรัทธาเปนตน 
ใหเกิดดวยอํานาจทานเปนตน  ชื่อวาเขาไปอิงอาศัย ราคะใหเกิด ฉันใด   ผู 
ศึกษาพึงทราบวา   แมราคะเปนตน    กช็ื่อวาเปนอุปนิสสยปจจัยแกศรัทธา 
เปนตน  ฉันนั้น. 
           สองบทวา  ตสฺส ปฏิฆาตตฺถาย คือเพ่ือหามเสียซึ่งวิบากน้ัน อธิบาย  
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วา    เพ่ือไมใหโอกาสแหงวิบากเกิดข้ึน  ในสัปปฏฆิาตธรรมท้ังหลาย   ม ี 
อธิบายเพียงเทาน้ี.   ถามวา  อนันตริยกรรมเหลาใดไมมีปฏิฆาต   ทําไม   
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ตสฺส  ปฏิฆาตตฺถาย ไวในอนันตริยกรรม 
เหลาน้ัน.    แกวา  ตรัสดวยอํานาจอัธยาศัยแหงบุคคลน้ัน.   จริงอยู   ผูนั้น 
ยอมมีอัธยาศัยวาจะประพฤติเพ่ือตองการจะกําจัดสิ่งนั้น    (วิบาก).   พระผู 
มีพระภาคเจาทรงถือเอาอัธยาศัยนั้น     จึงตรัสไวอยางนี้.      คําวา  ราค 
อุปนิสฺสาย อตฺตาน อาตาเปติ  ผูศึกษาพึงทราบความท้ังหมดโดยนัยกอน 
นั่นเทียววา   บุคคลเห็นอยูซึ่งสวนบุญ    โดยเปนการกระทําไดยากของผู 
ยินดีแลวในสมบัติใดเลา   ยอมทําอยางนั้นบาง. 
          สองบทวา  กยิกสฺส สุขสฺส   คือ ความสุขที่ไดเพราะการทํากุศล 
ดวยอํานาจการกาวลวงอกุศลมีราคะเปนตน    หรอืวาดวยอํานาจการบริโภค 
กามแหงบุคคลผูยังไมเห็นโทษดวยอํานาจราคะเปนตน.     บทวา ทกฺขสฺส 
คือ  ความทุกขที่เกิดข้ึนดวยอํานาจการยางกิเลสเปนตน  (การทําตนเองให 
เดือดรอน)  หรือความทุกขที่เกิดข้ึนดวยอํานาจการฆา   และการจองจํา 
ที่เปนไปเพราะเหตุแหงราคะเปนตน.     บทวา ผลสมาปตฺติยา  หมายถึง 
คุณธรรมที่พระโยคาวจรใหเกิดข้ึน  เพราะตัดกิเลสมีราคะเปนตนได  หรือ 
หมายถึงคุณชาติที่ทานผูเบื่อหนายราคะเปนตนเหลาน้ันเขาถึงแลว. สองบท 
วา  กยิก สข เปนตน ความวาเมื่อความสุขเกิดข้ึน  บุคคลยินดีความสุข 
นั้น   ทําความสุขนั้นใหเกิดบอย ๆ  ดวยปจจัยอยางเดียวกันนั้นเอง ความ 
สุขคราวกอนชื่อวาเปนอุปนิสสยปจจัย   แกความสุขคราวหลัง. 
           ก็ในบรรดาความหนาวเปนตน   เมื่อบุคคลซองเสพเกินไป ซึ่งความ 
รอนมีความรอนเพราะไฟเปนตน       ความสุขเบ้ืองตนยอมเปนอุปนิสสย-  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 479 

ปจจัยแกความทุกขภายหลัง.  อีกอยางหน่ึงในอธิการนี้ กายิกสุขของบุคคล 
ผูดื่มด่ําในกามท้ังหลายวา    สัมผัสแหงแขนที่มีขนออนนุมของปริพาชิกาน้ี 
เปนสุขจริงหนอ     ดังน้ี    ยอมเปนอุปนิสสยปจจัยแหงกายิกทุกขในนรก. 
สวนเมื่อพระโยคีผูมีความสุขเพราะไมมีโรค    เขาผลสมาบัติ  กายิกสุขยอม 
เปนอุปนิสสยปจจัยแกผลสมาบัติ.   
           ก็เม่ือบุคคลเสพอยูซึ่งความสุขเพ่ือกําจัดทุกข   เหมือนพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเขาผลสมาบัติระงับอาพาธ     เพ่ือกําจัดทุกข    กายิกทุกขยอมเปน 
อุปนิสสยปจจัยแกกายิกสุข   และผลสมาบัติ.  ฤดูทีส่บายยอมเปนอุปนิสสย- 
ปจจัยแกสุข    และผลสมาบัติ    และฤดูที่ไมสบายยอมเปนอุปนิสสยปจจัย 
แกทุกข.    อีกอยางหนึ่ง   เมื่อบุคคลปรารถนาเสวยความสุข    อันเกิดแลว 
ดวยอํานาจรูปอันต้ังอยูแลวในสมาบัติ  เพราะขมความไมสบายเพราะฤดูไว 
ฤดูแมจะไมสบาย  (ของทาน)     ก็เปนปจจัยแกผลสมาบัติไดเหมือนกัน. 
แมในโภชนะและเสนาสนะก็นัยนี้เหมือนกัน.    คําวา  กายิก  สุข  เปนตน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวรวมกันโดยเฉพาะอีก.  แตผูศึกษาพึงทราบ 
ความเปนปจจัยแหงธรรมเหลาน้ัน     ตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังเหมือน 
กัน.    คําวา ผลสนาปตฺติ กายิกสฺส สุขสฺส คือ ความสุขท่ีเกิดข้ึนดวย 
อํานาจรูปที่มีสมาบัติเปนสมุฏฐาน    จริงอยู   พระโยคีออกจากสมาบัติแลว 
ยอมไดเสวยความสุขนั้น. 
           ในคําวา  กายิก  อปุนิสฺสาย สุข ทาน  เปนตน  ผูศึกษาพึงทราบ 
ความสุขและความทุกข  เปนอุปนิสสยปจจัยดวยอํานาจสุขที่ไดรับแลวยังไม 
เสื่อมไปวา   ไฉนหนอ   ความสุขนี้ของเราไมพึงเสื่อมไป  หรอืดวยอํานาจ  
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การบรรลุสุขที่ตนยังไมถึงวา ไฉนหนอ  เราพึงเขาถึงความสุขอยางนี้ในกาล  
ตอไป  แมในทุกขก็พึงทราบดวยอํานาจความเส่ือมไปวา  ไฉนหนอ  ทุกข 
พึงเสื่อมไป    หรือดวยอํานาจปรารถนาไมใหทุกขเกิดวา   ทุกขอยางนี้ไม 
พึงเกิดตอไป.   ฤดู   โภชนะ   และเสนาสนะ   มีนยัดังกลาวแลวน่ันเอง.  
           แมในคําวา  กายิก  สข  เปนตน อีก    มีความวา  เพราะศรัทธายอม 
เกิดแมแกบุคคลผูถึงสุขได เชนในคําวา  ดูกอนโมคคัลลานะผูนิรทุกข การ 
เขาถึงพระพุทธเจาน้ันวาเปนสรณะเปนการดีแล,   ยอมเกิดแกบุคคลแมถึง 
ทุกขก็ได    เชนในคําวา   พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง 
พระองคนั้น  ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อกําหนดรูทุกขอยางนี้ อน่ึง บุคคลยอม 
ทําใหบริบูรณในศีลเปนตน    เพ่ือประกอบตนไวในสุข  และพรากเสียจาก 
ความทุกข    เพราะฉะนั้น   สุขและทุกข  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดง 
โดยเปนอุปนิสสัยแหงศรัทธาเปนตน    แมฤดูเปนตน    ผูศึกษาพึงประกอบ 
อธิบายตามสมควร.     แมในคําวา   กายิก  สขุ อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ 
เปนตน พึงทราบความท่ีสุขเปนตน  เปนอุปนิสสยปจจัยตามแนวทางแหงนัย 
ที่ขาพเจากลาวแลวน่ันเอง.  ก็ในบทภาชนียแหงอุปนิสสยปจจัยนี้  ผูศึกษา 
พึงทราบวาอุปนิสสยปจจัยทั้งสามทรงจําแนกไว ๒๓ วาระ      คือ  กุศล ๘ 
อกุศล ๖   อัพยกาตะ ๙ วาระน้ี    คือ กุศลเปนปจจัย เกกุศล   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย  ๓ วาระ    แกอกศุล ๒ วาระ    แกอัพยากตะ ๓ วาระ 
อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ๓ วาระ   แกกุศล 
๑ วาระ    แกอัพยากตะ ๒ วาระ    แมอัพยากตะก็เปนปจจัยแกอัพยากตะ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 481 

ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ๓ วาระ   แกกุศล ๓   วาระ   แกอกุศล ๓  
วาระ.   
                               อรรถกถาอุปนิสสยปจจัย  จบ 
 
                                       ๑๐. ปุเรชาตปจจัย 
 [๕๕๖] ๑.  อพัยากตธรรม   เปนปจจัยแกอัพยากธรรม   ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           ม ี๒ อยาง   คือ ทีเ่ปน  อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
              ๑. พระอรหันตพิจารณาเห็นจักษุ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
              ๒.  พระอรหันตพิจารณาเห็นโสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ รูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง  เปน 
ทุกข  เปนอนัตตา. 
              ๓.  พระอรหันตเห็นรูปดวยทิพยจักษุ     ฟงเสียงดวยทิพโสต- 
ธาตุ. 
              ๔.  รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
              ๕.  สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ,  คันธายตนะ   เปน 
ปจจัยแกฆานวิญญาณ, รสายตนะ    เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ,    โผฏ- 
ฐัพพายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.      
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           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
              ๑.  จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย.   
              ๒.  โสตายตนะ   เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ     ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย.  
              ๓.  ฆานายตนะ   เปนปจจัยแกฆานวิญญาณ   ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
              ๔.  ชิวหายตนะ   เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ    ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
              ๕.  กายายตนะ    เปนปจจัยแกกายวิญญาณ    ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
              ๖.  หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ที่เปนอัพยากต- 
วิบาก   และอัพยากตกิริยา   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
 [๕๕๗] ๒. อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย 
           ม ี๒ อยาง  คือ ที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   ไดแก 
              ๑.  พระเสขะหรือปุถุชน   พิจารณาเห็นจักษุ   โดยความเปน 
ของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
              ๒.  พระเสขะหรือปุถุชน   พิจารณาเห็นโสตะ   ฆานะ  ชิวหา  
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กายะ   รูป   เสียง   กลิ่น    รส   โผฏฐัพพะ   และหทยวัตถุ   โดยความเปน  
ของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
              ๓.  พระเสขะหรือปุถุชน  พิจารณาเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟง 
เสียงดวยทิพโสตธาตุ.   
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
              ๑.  หทยวัตถุ เปนปจจัยแกกุศลขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย.  
 [๕๕๘]   ๓.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือ  ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ  และ วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
              ๑.  บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุ  เพราะปรารภจักษุนั้น ราคะ 
ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
              ๒.  บุคคลยินดีเพลิดเพลินโสตะ   ฆานะ   ชิวหา   กายะ  รูป 
เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และหทัยวัตถุ  เพราะปรารภโสตะเปนตน 
ราคะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
              ๑.  หทยวัตถุ เปนปจจัยแกอกุศลขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย.  
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                               อรรถกถาปุเรชาตปจจัย  
           ใน  ปุเรชาตปจจัย  แมจักขายตนะเปนตน  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวดวยอํานาจรูปหยาบ  สวนอาโปธาตุเปนตน   เปนอารัมมณปุเรชาต- 
ปจจัยเทาน้ัน.  สําหรับวัตถุปุเรชาตะ  คําวา  จกฺขวายตน เปนตน   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไว    เพ่ือแสดงจักขายตนะเปนตนนั้นวา   เปนวัตถุรูป 
ที่เกิดกอน.     คําวา   วตฺถุ  วิปากาพฺยากตาน     คือ  วัตถุเปนปจจัยแก  
วิบากอัพยากตะ   ตรัสหมายถึงปุเรชาตปจจัยในปวัตติกาล. 
                               อรรถกถาปุเรชาตปจจัย  จบ 
 
                                    ๑๑. ปจฉาชาตปจจัย 
 [๕๕๙]  ๑. กศุลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ๑.  กุศลขันธทีเ่กิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวย  
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 [๕๖๐] ๒.  อกุศลธรรม   เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  อกุศลขันธที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 [๕๖๑] ๓.  อพัยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลาย   ที่เปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยาที่เกิด  
ภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
 
                            อรรถกถาปจฉาชาตปจจัย 
           ใน  ปจฉาชาตปจจัย   คําวา อิมสฺส กายสฺส     ไดแก กายอัน 
ประกอบดวยมหาภูตรูป ๔.  คําวา ปจิฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย ความวา 
เปนธรรมท่ีเกิดภายหลัง   และเปนปจจัยดวยอํานาจการคํ้าจุน.   ปจฉาชาต- 
ปจจัยนี้มาแลว     โดยอนุโลมในปญหาวาระนี้วา    ความเปนปจจัยเพราะ 
อรรถวาคํ้าจุนนี้แหละ  ชือ่วา  ปจฉาชาตปจจัย. 
                          อรรถกถาปจฉาชาตปจจัย  จบ  
 
                                   ๑๒. อาเสวนปจจัย 
 [๕๖๒]  ๑.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ  
อาเสวนปจจัย  
           คือ  ๑.  กุศลขันธทีเ่กิดกอนๆ  เปนปจจัยแกกุศลขันธที่เกิดหลังๆ 
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
                 ๒.  อนุโลม   เปนปจจัย แกโคตรภู    ดวยอํานาจของอาเสวน- 
ปจจัย.     
                  ๓.  อนุโลม   เปนปจจัยแกโวทาน    ดวยอํานาจของอาเสวน- 
ปจจัย.  
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              ๔.  โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.  
              ๕.   โวทาน     เปนปจจัยแกมรรค    ดวยอํานาจของอาเสวน 
ปจจัย. 
 [๕๖๓] ๒.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอาเสวนปจจัย  
           คือ  อกุศลขันธที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกอกุศลขันธที่เกิดหลัง ๆ 
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
 [๕๖๔] ๓.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม   ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลาย  ที่เปนอัพยากตกิริยาที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลาย ที่เปนอัพยากตกิริยาที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวน- 
ปจจัย.   
 
                               อรรถกถาอาเสวนปจจัย 
           ในการถือเอาคําเปนตนวา อนุโลม โคตฺรภุสฺส  อนุโลมเปนปจจัย  
แกโคตรภู     ใน อาเสวนปจจัย    แยกออกไปสวนหนึ่ง    พึงทราบเหตุ 
แหงการแยกไปน้ัน  โดยนัยที่กลาวไวในหนหลังน่ันแหละ. 
                              อรรถกถาอาเสวนปจจัย  จบ   
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                              ๑๓.  กมัมปจจัย  
 [๕๖๕]  ๑.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย  
           คือ กศุลเจตนา  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  ดวยอํานาจของกัมม- 
ปจจัย.  
 [๕๖๖]  ๒.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย 
           ม ี๒ อยาง  คือ ที่เปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน สหชาตะ  ไดแก 
           กุศลเจตนา   เปนนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของกัมม- 
ปจจัย. 
           ที่เปน นานาขณิกะ  ไดแก 
           กุศลเจตนา  เปนปจจัยแกวิบากขันธและกฏัตตารูป  ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย.      
 [๕๖๗]  ๓.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
           คือ  กศุลเจตนา   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูป 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 [๕๖๘]  ๔.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม   ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย  
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           คือ  อกุศลเจตนา    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     ดวยอํานาจของ  
กัมมปจจัย 
 [๕๖๙]  ๕.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย  
           มี ๒ อยาง   คือ  ทีเ่ปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           อกุศลเจตนา   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของกัมม- 
ปจจัย. 
           ที่เปน นานาขณิกะ   ไดแก 
           อกุศลเจตนา   เปนปจจัยแกวิบากขันธ   และกฏัตตารูป  ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย. 
 [๕๗๐]  ๖.  อกุศลธรรม   เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย  
           คือ  อกุศลเจตนา   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐาน- 
รูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.                        
 [๕๗๑]  ๗.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม   ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนอัพยากตวิบาก  และอัพยากตกิริยา  เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           ในปฏสินธิขณะ   เจตนาท่ีเปนอัพยากตวิบาก  เปนปจจัยแกสัมป-  
ยุตตขันธ  และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.        
                  
                                 อรรถกถากัมมปจจัย 
           ในคําน้ีวา  กุสลา เจตนา สมฺปยุตตกาน  ใน กัมมปจจัย เจตนา 
พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสวาสหชาตะ    เพราะไมมีการจําแนกเปนสหชาต- 
กัมมปจจัย    และนานักขณิกกัมมปจจัย๑    แตในการวิสัชนาอัพยากตธรรม 
การจําแนกน้ันมีอยู.  เพราะฉะน้ัน   เจตนาที่เปนสหชาตะและนานักขณิกะ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวในวาระนั้น.     ปฏิสนธิ  ศัพท  ตรัสไวดวย 
อํานาจกฏัตตารูป. 
           สองบทวา  เจตนา  วตฺถุสฺส    คือ  เจตนาเปนปจจัยแกวัตถุ   ตรัส 
ไวเพ่ือแสดงวาอรูปธรรมอิงอาศัยวัตถุในปฏิสนธิขณะ    ยอมเปนไปเพราะ 
วัตถุเปนปจจัยแมก็จริง     ถึงเจตนาก็เปนปจจัยแกวัตถุได.     แมในวิปาก- 
ปจจัย   ผูศึกษาพึงทราบเน้ือความในปฏิสนธิวาระ  โดยนัยนี้เหมือนกัน.    
                                อรรถกถากัมมปจจัย  จบ 
๑.  บาลี เรียก นานาขณกิะ. 
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                               ๑๔. วปิากปจจัย๑ 

 [๕๗๒]  อัพยากตธรรม   เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ  
ของวิปากปจจัย   
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย,   ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑  
และจิตตสมุฏฐานรูป   ขันธ  ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ดวยอํานาจของวิปากปจจัย. 
           ในปฏสินธิขณะ     ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก     เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓   และกฏัตตารูป   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.   ขันธ ๓ เปนปจจัย 
แกขันธ  ๑    และกฏัตตารูป    ดวยอํานาจของวิปากปจจัย,    ขันธ ๒ เปน 
ปจจัย แกขันธ ๒   และกฏัตตารูป   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย. 
 
                                 ๑๕. อาหารปจจัย 
 [๕๗๓]  ๑.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย 
           คือ อาหารท่ีเปนกุศล    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย. 
 [๕๗๔]  ๒.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย 
๑.  ไมมีอรรถกถาแก.  
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           คือ  อาหารที่เปนกุศล   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจ   
ของอาหารปจจัย. 
 [๕๗๕]  ๓.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  
           คือ  อาหารที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูป  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.        
 [๕๗๖]  ๔.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย 
           คือ  อาหารที่เปนอกุศล    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย. 
 [๕๗๗]  ๕.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย 
           คือ  อาหารที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย. 
 [๕๗๘]  ๖.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกศุลธรรมและอัพยากต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาหารปจจัย 
           คือ อาหารท่ีเปนอกุศล    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตต- 
สมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.                                     
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 [๕๗๙]  ๗.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม   ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย    
           คือ  อาหารที่เปนอัพยากตวิบาก  และอัพยากตกิริยา  เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           ในปฏสินธิขณะ   อาหารท่ีเปนอัพยากตวิบาก   เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธ  และกฏัตตารูป  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.                       
           กพฬงิการาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
 
                                  อรรถกถาอาหารปจจัย 
           สองบทวา อิมสฺส กายสฺส ใน อาหารปจจัย ความวา เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย       ดวยอํานาจยังรูปมีอาหารเปนสมุฏฐานให 
เกิดข้ึน (ชนกสัตติ)    ดวยอํานาจการคํ้าจุน    แกรปูที่เหลือในกาย   อัน 
สําเร็จดวยมหาภูตรูป ๔ นี้ ในปวัตติกาลดวยอํานาจสันตติ ๔. 
           แมใน อินทริยปจจยั เปนตน    ผูศึกษาพึงทราบปฏิสนธิวาระตามท่ี 
ขาพเจากาวไวแลวน่ันแล.   คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวงมีเนื้อความกระจางแลว 
ทั้งน้ันแล. 
                                อรรถกถาอาหารปจจัย  จบ  
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                             ๑๖. อินทริยปจจัย๑ 

 [๕๘๐]  ๑.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม   ดวยอํานาจของ  
อินทริยปจจัย  
           คือ  อินทรียที่เปนกุศล    เปนปจจัยยแกสัมปยุตตขันธ    ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย. 
 [๕๘๑]  ๒.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย 
           คือ  อินทรียที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย. 
 [๕๘๒]  ๓.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
           คือ   อินทรียที่เปนกุศล    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.                                     
 [๕๘๓]  ๔.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย 
           คือ  อินทรียที่เปนอกุศล   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย. 
๑.  ตั้งแตปจจยัท่ี ๑๖  ไมมีอรรถกถาแก.  
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 [๕๘๔]  ๕.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ  
ของอินทริยปจจัย   
           คือ  อินทรียที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย. 
 [๕๘๕]  ๖.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอินทริยปจจัย 
           คือ  อินทรียที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
 [๕๘๖]  ๗.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม   ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย 
           คือ  ๑.  อินทรียที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา  เปนปจจัย      
แกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                 ๒.  ในปฏิสนธขิณะ  อินทรยีที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธ   และกฏัตตารูป   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                 ๓.  จักขุนทรีย    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย  
                 ๔.  โสตินทรีย   เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ     ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย. 
                 ๕.  ฆานินทรีย   เปนปจจัย แกฆานวิญญาณ   ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย.  
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              ๖.  ชิวหินทรีย  เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ   ดวยอํานาจของ  
อินทริยปจจัย. 
              ๗.  กายินทรีย    เปนปจจัยแกกายวิญญาณ    ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย.  
              ๘.  รูปชีวิตินทรยี   เปนปจจัยแกกฏัตตารูป   ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย. 
 
                                    ๑๗. ฌานปจจัย 
 [๕๘๗]  ๑.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
ฌานปจจัย 
           คือ  องคฌานท่ีเปนกุศล   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   ดวยอํานาจ 
ของฌานปจจัย. 
 [๕๘๘]  ๒.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของฌานปจจัย 
           คือ  องคฌานท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจ 
ของฌานปจจัย. 
 [๕๘๙]  ๓.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม 
ดวยอํานาจของฌานปจจัย 
           คือ  องคฌานท่ีเปนกุศล    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของฌานปจจัย.                                         
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 [๕๙๐]  ๔.  อกุศลธรรม   เปนปจจัยแกอกุศลธรรม   ดวยอํานาจ  
ของฌานปจจัย 
           คือ องคฌานท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  ดวยอํานาจ 
ของฌานปจจัย.    
 [๕๙๑]  ๕.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของฌานปจจัย 
           คือ  องคฌานท่ีเปนอกุศล   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป     ดวย 
อํานาจของฌานปจจัย  
 [๕๙๒]  ๖.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของฌานปจจัย 
           คือ  องคฌานท่ีเปนอกุศล    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของฌานปจจัย. 
 [๕๙๓]  ๗.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม   ดวย 
อํานาจของฌานปจจัย 
           คือ  องคฌานท่ีเปนอัพยากตวิบาก   และอัพยากตกิริยา    เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของฌานปจจัย. 
           ในปฏสินธิขณะ    องคฌานท่ีเปนอัพยากตวิบาก     เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และกฏัตตารูป  ดวยอํานาจของฌานปจจัย.  
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                              ๑๘. มคัคปจจัย  
 [๕๙๔]  ๑.  กุศลธรรม   เปนปจจัยแกกุศลธรรม   ดวยอํานาจของ 
มัคคปจจัย  
           คือ องคมรรคท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  ดวยอํานาจ 
ของมัคคปจจัย. 
 [๕๙๕]  ๒.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของมัคคปจจัย 
           คือ องคมรรคท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจ 
ของมัคคปจจัย. 
 [๕๙๖]  ๓.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม 
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย 
           คือ องคมรรคท่ีเปนกุศล  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย. 
 [๕๙๗]  ๔.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม   ดวยอํานาจ 
ของมัคคปจจัย 
           คือ องคมรรคท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  ดวยอํานาจ 
ของมัคคปจจัย 
 [๕๙๘]  ๕.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของมัคคปจจัย  
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           คือ องคมรรคท่ีเปนอกุศล    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป    ดวย  
อํานาจของมัคคปจจัย. 
 [๕๙๙]  ๖.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของมัคคปจจัย  
           คือ องคมรรคท่ีเปนอกุศล  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย. 
 [๖๐๐]  ๗.  อัพยากตธรรม   เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม    ดวย 
อํานาจของมคัคปจจัย 
           คือ องคมรรคท่ีเปนอัพยากตวิบาก  และอัพยากตกิริยา  เปนปจจัย  
แกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของมัคคปจจัย. 
           ในปฏสินธิขณะ   องคมรรคท่ีเปนอัพยากตวิบาก    เปนปจจัยแก  
สัมปยุตตขันธ  และกฏัตตารูป  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย. 
 
                                ๑๙. สัมปยุตตปจจัย 
 [๖๐๑]  ๑.  กศุลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม   ดวยอํานาจของ 
สัมปยุตตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑  ที่เปนกุศล    เปนปจจัยแกขันธ  ๓     ดวยอํานาจของ 
สัมปยุตตปจจัย,  ขันธ ๓ เปนปจจัย แกขันธ ๑  ดวยอํานาจของสัมปยุตต- 
ปจจัย, ขันธ  ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย.  
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 [๖๐๒]  ๒.  อกุศลธรรม   เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจ  
ของสัมปยุตตปจจัย  
           คือ ขันธ ๑  ที่เปนอกุศล    เปนปจจัยแกขันธ  ๓    ดวยอํานาจของ 
สัมปยุตตปจจัย, ขันธ ๓  เปนปจจัยแกขันธ ๑  ดวยอํานาจของสัมปยตต- 
ปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ  ๒ ดวยอํานาจของสมัปยุตตปจจัย. 
 [๖๐๓]  ๓.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม   ดวย 
อํานาจของสัมปยุตตปจจัย 
           คือ ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก  และอัพยากตกิริยา  เปนปจจัย 
แกขันธ  ๓  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย,  ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ  ๑ 
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย,  ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒  ดวยอํานาจ 
ของสัมปยุตตปจจัย. 
           ในปฏสินธิขณะ      ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก     เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓    ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย,    ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ  ๑ 
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒  ดวยอํานาจ 
ของสัมปยุตตปจจัย. 
 
                                 ๒๐. วิปปยุตตปจจัย 
 [๖๐๔]  ๑.  กศุลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย 
           ม ี๒ อยาง  คือ ที่เปน   สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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           ขันธที่เปนกุศลท่ีเกิดพรอมกัน   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ ไดแก    
           ขันธที่เปนกุศลท่ีเกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 [๖๐๕]  ๒.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือ  ที่เปน สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธที่เปนอกุศลที่เกิดพรอมกัน  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธที่เปนอกุศลที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 [๖๐๖]  ๓.  อพัยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือ ที่เปน สหชาตะ  และ ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน สหชาตะ  ไดแก 
              ๑. ขันธที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาที่เกิดพรอมกัน 
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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              ๒.  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธที่เปนอัพยากตวิบาก   เปนปจจัย 
แกกฏัตตารูป  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.    ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแก 
หทยวัตถุ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย, หทัยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ  
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
              ๑.  จักขายตนะท่ีเกิดกอน   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.    
              ๒.  โสตายตนะท่ีเกิดกอน  เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
              ๓.  ฆานายตนะที่เกิดกอน    เปนปจจัยแกฆานวิญญาณ   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
              ๔.  ชิวหายตนะท่ีเกิดกอน  เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
              ๕.  กายายตนะท่ีเกิดกอน    เปนปจจัยแกกายวิญญาณ    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
              ๖.  หทยวัตถุที่เกิดกอน    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ที่เปน 
อัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
              ๑.  ขันธทั้งหลาย  ที่เปนอัพยากตวิบาก  และอัพยากตกิริยา 
ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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 [๖๐๗]  ๔.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย  
           มีอยางเดียว คือ ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
              ๑.  หทยวัตถุที่เกิดกอน  เปนปจจัยแกกุศลขันธ  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
 [๖๐๘]  ๕.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม   ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว คือ  ที่เปน ปุเรชาตะ  ไดแก 
              ๑.  หทยวัตถุที่เกิดกอน  เปนปจจัยแกอกุศลขันธ  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
 
                                 ๒๑. อัตถิปจจัย 
 [๖๐๙]  ๑.  กศุลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
           คือ ขันธ ๑  ที่เปนกุศล     เปนปจจัย  แกขันธ  ๓     ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย,     ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, 
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 [๖๑๐]  ๒.  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย  
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           ม ี๒ อยาง  คือ  ทีเ่ปน  สหชาตะ  และ ปจฉาชาตะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
              ๑.  กุศลขันธที่เกิดพรอมกัน      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ   ไดแก 
              ๑.  กุศลขันธที่เกิดภายหลัง       เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 [๖๑๑]  ๓.  กศุลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,   ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑   และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูป   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,   ขันธ ๒ เปนปจจัย แกขันธ ๒ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 [๖๑๒]  ๔.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓   ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย,     ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, 
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 [๖๑๓]  ๕.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือ ที่เปน สหชาตะ  และ ปจจาชาตะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
              ๑.  อกุศลขันธที่เกิดพรอมกัน     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ดวยอํานาจของอัตถปจจัย.  
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ๑.  อกุศลขันธที่เกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
 [๖๑๔]  ๖.  อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล    เปนปจจัยแกขันธ ๓    และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูป    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,   ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,       ขันธ ๒ เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 [๖๑๕]  ๗.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  
           มี ๕ อยาง   คือ ที่เปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปฉาชาตะ 
อาหาระ   และ อินทริยะ. 
           ที่เปน สหชาตะ   ไดแก 
           ๑.  ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาที่เกิดพรอมกัน 
เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป       ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,  
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ขันธ    เปนปจจัยขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของอัตถิ-  
ปจจัย,    ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
           ๒.  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก  เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ และกฏัตตารูป      ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,   ขันธ  ๓ เปน 
ปจจัยแกขันธ ๑ และกฏตัตารูป   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,   ขันธ ๒ เปน 
ปจจัยแกขันธ  ๒ และกฏตัตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,  ขันธทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,  หทยวัตถุ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ๓.  มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย,    มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑    ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย,    มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒   ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย,  มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกอุปาทารูป  ที่เปนจิตตสมุฏฐาน- 
รูป   และกฏตัตารูป   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.                                  
           พาหิรปู  อาหารสมฏุฐานรูป  อตุุสมุฏฐานรปู  ฯลฯ. 
           ๔.  สาํหรับพวกอสัญญสัตว  มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูต- 
รูป ๓    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, มหภูตรูป ๓ เปนปจจัยแกมหาภูต- 
รูป ๑    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,    มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูต- 
รูป ๒     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,    มหาภูตรูปทั้งหลาย    เปนปจจัยแก 
อุปาทารูป    ที่เปนจิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ดวยอํานาจของอัตถ- 
ปจจัย.                                                                           
           ที่เปน  ปุเรชาตะ ไดแก  
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           ๑.  พระอรหันตพิจารณาเห็นจักษุ  โดยความเปนของไมเที่ยง เปน  
ทุกข  เปนอนัตตา. 
           ๒.  พระอรหันตพิจารณาเห็นโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป เสียง 
กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข 
เปนอนัตตา.  
           ๓.  พระอรหันต  เห็นรูปดวยทิพยจักษุ. 
           ๔.  พระอรหันต  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           ๕.  รปูายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย, สัททายตนะ ฯลฯ  คันธายตนะ ฯ ลฯ  รสายตนะ ฯลฯ โผฏ- 
ฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ๖.  จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย. 
           ๗.  โสตายตนะ   เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย. 
           ๘.  ฆานายตนะ  เปนปจจัยแกฆานวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย. 
           ๙.  ชวิหายตนะ     เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ     ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
          ๑๐. กายายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย. 
          ๑๑.  หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ที่เปนอัพยากตวิบาก 
และอัตยากตกิริยา ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัพยากตวิบาก  และอัพยากตกิริยาที่เกิดภายหลัง 
เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  อาหาระ   ไดแก   
           กวฬิงการาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย . 
           ที่เปน อินทริยะ  ไดแก 
           รูปชีวิตินทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูป  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 [๖๑๖]  ๘.  อพัยากตธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือ ปุเรชาตะ   ไดแก 
           ๑.  พระเสขะหรือปุถุชน   พิจารณาเห็นจักษุ    โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
           ๒. พระเสขะหรือปุถุชน  พิจารณาเห็นโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ 
รูป  เสียง  กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
           ๓.  พระเสขะหรือปุถุชน  เห็นรูปดวยทิพยจักษุ. 
           ๔.  พระเสขะหรือปุถุชน  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           ๕.  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกกุศลขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
 [๖๑๗]  ๙.  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย  
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           มีอยางเดียว  คือ  ที่เปน ปุเรชาตะ  ไดแก    
           ๑.  บคุคลยินดีเพลิดเพลินซึ่งจักษุ  เพราะปรารภซ่ึงจักษุนั้น  ราคะ 
ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           ๒.  บคุคลยินดีเพลิดเพลินโสตะ  ฆานะ  ชวิหา  กายะ  รูป  เสียง 
กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ   หทยวัตถุ  เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น  ราคะ 
ฯลฯ   โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน   หทยวัตถ ุ เปนปจจัยแกอกุศลขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 [๖๑๘]  ๑๐.  กุศลธรรมและอัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือ  ที่เปน  สหชาตปุเรชาตะ๑  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนกุศลท่ีเกิดพรอมกัน และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ และหทยวัตถุ  เปน 
ปจจัยแกขันธ  ๒  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
 [๖๑๙ ]  ๑๑.  กุศลธรรมและอัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจยั 
           มี ๓ อยาง  คือ  ที่เปน สหชาตะ  ปจฉาชาตาหาระ๒  ปจฉาชา- 
ตินทริยะ๓   
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก                                      
๑.  สหชาตปุเรชาตะ  หมายถึงท่ีเปนสหชาตะรวมกับปุเรชาตะ  (มิสสกะ). ๒.  หมายถึงปจฉา- 
ชาตะรวมกับอาหาร. ๓.หมายถึงปจฉาชาตะรวมกับอินทริยะ.  
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           กุศลขันธที่เกิดพรอมกันและมหาภูตรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน-  
รูป  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย    
           ที่เปน  ปจฉาชาตาหาระ  ไดแก 
           กุศลขันธที่เกิดภายหลังและกวฬิงการาหาร  เปนปจจัยแกกายน้ี ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตินทริยะ ไดแก 
           กุศลขันธที่เกิดภายหลังและรูปชีวิตินทรยี    เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 [๖๒๐]  ๑๒.  อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอกุศล- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว คือ  ทีเ่ปน  สหชาตปุเรชาตะ   ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนอกุศลที่เกิดพรอมกัน และหทยวัตถุ      เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓   ดวยอํานาจของอัตถปิจจัย,   ขันธ ๓ และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแก 
ขันธ ๑  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,  ขันธ๒ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 [๖๒๑]  ๑๓.  อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพ- 
ยากตธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           ม ี๓ อยาง คือ ท่ีเปน สหชาตะ ปจฉาชาตาหาระ  และ  ปจฉาชา- 
ตินทริยะ  
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           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           อกุศลขันธที่เกิดพรอมกันและมหาภูตรูป     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ- 
ฐานรูป  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.   
           ที่เปน  ปจฉาชาตาหาระ  ไดแก 
           อกุศลขันธที่เกิดภายหลังและกวฬิงการาหาร       เปนปจจัยแกกายน้ี 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตินทริยะ  ไดแก 
           อกุศลขันธที่เกิดภายหลังและรูปชวิีตินทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 
                                 ๒๒.นัตถิปจจัย 
 [๖๒๒]  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของนัตถิ- 
ปจจัย 
           คือ กศุลขันธที่เกิดกอน ๆ       เปนปจจัยแกกุศลขันธที่เกิดหลังๆ 
ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย  ฯ ล ฯ. 
           พึงใหพิสดารเหมือนอยางอนันตรปจจัย. 
 
                                   ๒๓. วิคตปจจัย 
 [๖๒๓]  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของวิคต- 
ปจจัย  
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           คือ  กศุลขันธที่เกิดกอน ๆ       เปนปจจัยแกกุศลขันธที่เกิดหลัง ๆ  
ดวยอํานาจของวิคตปจจัย   ฯลฯ.  
           พึงใหพิสดารเหมือนอยางอนันตรปจจัย. 
 
                                ๒๔.  อวิคตปจจัย 
 [๖๒๔]  กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของอวิคต- 
ปจจัย 
           คือ   ขันธ ๑ ที่เปนกุศล     เปนปจจัยแกขันธ ๓    ดวยอํานาจของ 
อวิคตปจจัย,   ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย,  
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
           พึงใหพิสดารเหมือนอยางอัตถิปจจัย. 
                                  ปญหาวารวิภังค จบ 
 
                 การนับจํานวนวาระในอนโุลมแหงปญหาวาระ 
                                         สทุธมูลกนยั 
 [๖๒๕] ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ     ในอารัมมณปจจัย    ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑๐ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี  ๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ ในอาเสวน-  
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ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในกมัมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ  ในอินทรยิปจจัย   มี ๗ วาระ  ในฌานปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในมัคคปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในสัมปยตุตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัตถปจจัย มี ๑๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย  
มี ๗ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
 
                                 ๑. เหตุมูลกนัย 
                                 เหตุสภาคะ ๑๑ 
 [๖๒๖]  เพราะเหตุปจจัย     ในอธิปติปจจัย     มี ๔ วาระ....     ใน 
สหชาตปจจัย    ม ี๗ วาระ       ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๓ วาระ     ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย  
มี ๔ วาระ    ในมัคคปจจัย   มี ๔ วาระ   ในสัมปยตุตปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอัตถปิจจัย  มี ๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย  
มี ๗ วาระ. 
 
                                    เหตุฆฏนา ๒๔ 
                                  สามัญญฆฏนา ๙ 
 [๖๒๗]  ๑.  ปจจัย ๕   คือ เหตุ สหชาตะ  นิสสยะ  อัตถิ  อวิคต- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ.  
              ๒.  ปจจัย ๖   คือ เหตุ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.   
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              ๓.  ปจจัย  ๗  คือ เหตุ   สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
สัมปยุตต  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.   
              ๔.  ปจจัย ๖  คือ เหตุ  สหชาตะ   นิสสยะ   วิปปยุตตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
              ๕.  ปจจัย ๖  คือ เหตุ   สหชาตะ นิสสยะ  วิปากะ อัตถิ 
อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
              ๖.  ปจจัย  ๗  คือ เหตุ  สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปาถะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
              ๗.  ปจจัย ๘  คือ เหตุ  สหชาตะ อัญญมัญญะ   นิสสยะ 
วิปากะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๘.  ปจจัย  ๗  คือ  เหตุ   สหชาตะ    นิสสยะ   วิปากะ 
วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๙.  ปจจัย ๘  คือเหตุ  สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                            สอินทรยิมัคคฆฏนา ๙ 
              ๑๐.  ปจจัย ๗  คือ  เหตุ   สหชาตะ   นิสสยะ   อินทรยิะ 
มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ. 
              ๑๑.  ปจจัย ๘  คือ เหตุ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ   นิสสยะ 
อินทริยะ  มคัคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ.  
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              ๑๒.  ปจจัย ๙ คือ เหตุ  สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ  
อินทริยะ  มคัคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.   
              ๑๓.  ปจจัย ๘ คือ  เหตุ  สหชาตะ   นิสสยะ   อินทริยะ 
มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒  วาระ. 
              ๑๔.  ปจจัย ๘  คือ  เหตุ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ  มคัคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ. 
              ๑๕.  ปจจัย ๙  คือ เหตุ  สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  มัคคะ   อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๑๖.  ปจจัย  ๑๐  คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๑๗.  ปจจัย ๙   คือ เหตุ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ  มคัคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๑  วาระ. 
               ๑๘.  ปจจัย  ๑๐  คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                           สาธิปติอินทริยมัคคฆฏนา ๖ 
              ๑๙.    ปจจัย ๘   คือ เหตุ    อธิปติ    สหชาตะ    นิสสยะ 
อินทริยะ  มคัคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ. 
              ๒๐.  ปจจัย  ๑๐  คือ เหตุ  อธิปติ สหชาตะ อัญญมญัญะ 
นิสสยะ อินทริยะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ.  
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              ๒๑.  ปจจัย ๙  คือ เหตุ  อธิปติ  สหชาตะ    นิสสยะ  
อินทริยะ  มคัคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
              ๒๒.  ปจจัย ๙  คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ 
อินทริยะ  มคัคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ.   
              ๒๓.  ปจจัย ๙   คือ เหตุ  อธิปติ สหชาตะ อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ   อินทรยิะ  มัคคะ  สมัปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
              ๒๔.  ปจจัย ๑๐  คือ เหตุ  อธิปติ   สหชาตะ   นิสสยะ 
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ.  อตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                   เหตุมูลกนัย  จบ 
 
                                ๒. อารัมมณมูลกนัย 
                                  อารมัมณสภาคะ ๗ 
 [๖๒๘]  เพราะอารัมมณปจจัย     ในอธิปติปจจัย   ม ี๗ วาระ...   ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๓ วาระ.   
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                          อารมัมณปกิณณกฆฏนา ๕  
 [๖๒๗]  ๑.  ปจจัย ๓ คือ อารัมมณะ  อธิปติ     อุปนิสสยปจจัย 
มี ๗ วาระ.   
              ๒.  ปจจัย ๔  คือ  อารัมมณะ   ปุเรชาตะ  อัตถิ  อวิคต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ.   
              ๓.  ปจจัย ๖  คือ อารัมมณะ  นิสสยะ  ปุเรชาตะ วิปป- 
ยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓  วาระ.                  
              ๔.  ปจจัย  ๖ คือ อารัมมณะ  อธิปติ  อุปนิสสยะ  ปุเร- 
ชาตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ.      
              ๕.  ปจจัย ๘  คือ  อารัมมณะ อธิปติ นิสสยะ อุปนิสสยะ 
ปุเรชาตะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                จบอารัมมณมูลกนัย 
 
                                   ๓. อธิปติมูลกนัย  
                                   อธปิติสภาคะ ๑๕ 
 [๖๓๐]  เพราะอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ... ในอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๗ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  
มี  ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี ๘ วาระ    ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   โนวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย  
มี ๗ วาระ    ในอินทริยปจจัย   มี ๗ วาระ    ในมัคคปจจัย   มี ๗ วาระ  
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ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๔ วาระ    ในอัตถ-ิ  
ปจจัย  มี ๘ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๘ วาระ.     
 
                                   อธปิติฆฏนา ๓๐ 
                                   ปกิณณกฆฏนา ๖๑ 

 [๖๓๑]  ๑.  ปจจัย  ๓  คือ  อธิปติ อัตถิ อวิคตปจจัย  ม ี๘ วาระ. 
              ๒.  ปจจัย ๔  คือ อธิปติ   นิสสยะ   อัตถ ิ อวิคตปจจัย 
มี ๘ วาระ. 
              ๓.  ปจจัย ๕ คือ อธิปติ  นิสสยะ    วิปปยตตะ   อัตถ ิ
อริคตปจจัย  มี ๔ วาระ. 
              ๔.  ปจจัย ๓  คือ อธิปติ   อารัมมณะ   อุปนิสสยปจจัย 
มี ๗  วาระ. 
              ๕.  ปจจัย ๖  คือ อธิปติ อารัมมณะ อุปนิสสยะ ปเรชาตะ  
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ. 
              ๖.  ปจจัย ๘   คือ อธิปติ  อารัมมณะ นิสสยะ อุปนิสสยะ 
ปุเรชาตะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                 สหชาตฆฏนา ๒๔ 
                                 ฉันทาธิปติฆฏนา ๖ 
              ๗.  ปจจัย ๕  คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคต- 
ปจจัย    ม ี๗ วาระ.        
๑. ฆ.๑-๒-๓  เปนมิสสกฆฏนา  (คือ สหชาตฆฏนา + ปกิณณกฆฏนา).  
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              ๘.  ปจจัย ๗  คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสส ยะ  
สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๙.  ปจจัย ๖   คือ อธิปติ  สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๑๐.  ปจจัย ๖ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ อัตถิ 
อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๑๑.  ปจจัย ๘  คือ  อธิปติ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นสิสยะ 
วิปากะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๑๒.  ปจจัย ๗ คือ  อธิปติ  สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                               จิตตาธิปติฆฏนา ๖ 
              ๑๓.  ปจจัย ๗   คือ อธิปติ  สหชาตะ  นิสสขะ  อาหาระ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
              ๑๔.  ปจจัย ๙ คือ  อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
อาหาระ  อินทริยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๑๕.  ปจจัย ๘ คือ  อธิปติ   สหชาตะ  นิสสยะ  อาหาระ 
อินทริยะ วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
              ๑๖.  ปจจัย ๘  คือ อธิปติ   สหชาตะ   นิสสยะ  วิปากะ 
อาหาระ  อินทริยะ  อัตถ ิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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              ๑๗.  ปจจัย ๑๐  คือ อธิปติ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ      
นิสสยะ  วิปากะ  อาหาระ  อินทริยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย 
มี ๑  วาระ. 
              ๑๘.  ปจจัย ๙  คือ อธิปติ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อาหาระ  อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
 
                                 วิริยาธิปติฆฏนา ๖ 
              ๑๙.  ปจจัย  ๗  คือ อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ  อินทรยิะ 
มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
              ๒๐.  ปจจัย ๙  คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
อินทริยะ มัคคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๒๑.  ปจจัย ๘  คือ อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ  อินทรยิะ 
มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๒๒.  ปจจัย ๘   คือ อธิปติ   สหชาตะ   นสิสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
              ๒๓.  ปจจัย  ๑๐   คือ  อธิปติ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ อินทริยะ  มัคคะ   สมัปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย 
มี ๑  วาระ. 
              ๒๔.  ปจจัย ๙  คือ อธิปติ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ  มคัคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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                             วีมังสาธิปติฆฏนะ ๖  
            ๒๕.  ปจจัย ๘  คือ อธิปติ    เหตุ    สหชาตะ   นิสสยะ 
อินทริยะ  มคัคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ.   
            ๒๖.  ปจจัย ๑๐  คือ อธิปติ  เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
            ๒๗.  ปจจัย ๙   คือ อธิปติ   เหตุ   สหชาตะ   นิสสยะ 
อินทริยะ  มคัคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
            ๒๘.  ปจจัย ๙  คือ อธิปติ   เหตุ   สหชาตะ   นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  มัคคะ  อัตถ ิ อวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
            ๒๙.  ปจจัย ๑๑  คือ อธิปติ  เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ  มัคคะ   สมัปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
            ๓๐.  ปจจัย ๑๐  คือ  อธิปติ   เหตุ   สหชาตะ   นิสสยะ 
วิปากะ อินทริยะ  มัคคะ วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                              ๔. อนนัตรมูลกนัย 
                               อนันตรสภาคะ ๖ 
 [๖๓๒]  เพราะอนันตรปจจัย    ในสมนันตรปจจัย    ม ี๗ วาระ...  ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในกมัมปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในนัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ.  
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                          อนันตรปกิณณกฆฏนา ๓  
 [๖๓๓] ๑.  ปจจัย  ๕  คือ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ นัตถิ   
วิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.  
             ๒.  ปจจัย ๖   คือ อนันตระ    สมนันตระ    อุปนิสสยะ 
อาเสวนะ   นัตถิ  วิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
             ๓.  ปจจัย  ๖   คือ อนันตระ    สมนันตระ    อุปนิสสยะ 
กัมมะ  นัตถ ิวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ. 
 
                                ๕. สมนันตรมูลกนัย 
                                  สมนันตรสภาคะ ๖ 
 [๖๓๔]  เพราะสมนันตรปจจัย  ในอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ...  ใน 
อุปนิสสยปจจัย     ม ี๗ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในกัมมปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนัตถิปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 
                            สมนันตรปกิณณกฆฏนา ๓ 
 [๖๓๕]  ๑.  ปจจัย ๕  คือ สมนันตระ อนันตระ อุปนิสสยะ นัตถิ 
วิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
             ๒.  ปจจัย ๖  คือ สมนันตรปจจัย  อนันตระ อุปนิสสยะ 
อาเสวนะ  นัตถิ  วิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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            ๓.  ปจจัย ๖  คือ สมนันตระ อนันตระ อุปนิสสยะ  กมัมะ 
นัตถิ  วิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.                
                                    
                              ๖.  สหชาตมูลกนัย 
                              สหชาตสภาคะ ๑๔ 
 [๖๓๖]  เพราะสหชาตปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ ... โนอธิปติ 
ปจจัย   มี ๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๓วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๗  วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอาหาร- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ   ในอินทริยปจจัย  มี ๗ วาระ   ในฌานปจจัย   มี ๗ 
วาระ    ในมคัคปจจัย  มี ๗ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอัตถปิจจัย   มี ๙ วาระ    ในอวิคตปจจัย  
มี ๙ วาระ. 
 
                                   สหชาตฆฏนา ๑๐ 
 [๖๓๗]  ๑.  ปจจัย  ๔  คือ สหชาตะ  นิสสยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
              ๒.  ปจจัย ๕  คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อัตถิ 
 ิอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
              ๓.  ปจจัย ๖ คือ สหาชาตะ  อัญญมัญญะ     นิสสยะ 
สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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              ๔.  ปจจัย ๕  คือ สหชาตะ   นิสสยะ  วิปปยุตตะ  อัตถ ิ
อวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.   
              ๕.  ปจจัย ๖  คือ สหชาตะ    อัญญมัญญะ     นิสสยะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๖.  ปจจัย ๕  คือ สหชาตะ    นิสสยะ    วิปากะ   อัตถ ิ
อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
              ๗.  ปจจัย ๖  คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๘.  ปจจัย ๗   คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ วิปากะ 
สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๙.  ปจจัย  ๖  คือ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ วิปปยุตตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๐.  ปจจัย ๗  คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ วิปากะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                ๗. อญัญมัญญมูลกนัย 
                                อัญญมัญญสภาคะ ๑๔ 
 [๖๓๘] เพราะอัญญมัญญปจจัย    ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในสหชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสิสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ   ใน 
อาหารปจจัย   มี ๓ วาระ    โนอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในฌานปจจัย   
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มี  ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัตถปิจจัย  มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย  
มี ๒ วาระ.  
 
                            อัญญมญัญสหชาตฆฏนา ๖ 
 [๖๓๙]  ๑.  ปจจัย ๕    คือ  อัญญมญัญะ  สหชาตะ  นิสสยะ อัตถิ 
อวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
              ๒.  ปจจัย ๖  คือ  อัญญมญัญะ    สหชาตะ    นิสสยะ 
สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๓.  ปจจัย  ๖  คือ อัญญมญัญะ  สหชาตะ นิสสยะ  วิปป- 
ยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๔.  ปจจัย ๖  คือ อัญญมัญญะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
              ๕.  ปจจัย ๗   คือ อัญญมัญญะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ. 
             ๖.  ปจจัย ๗  คือ อัญญมญัญะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ 
วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ.  
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                                ๘. นสิสยมูลกนัย  
                                นิสสยสภาคะ ๑๗ 
 [๖๔๐]  เพราะนิสสยปจจัย   ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   โนอธปิติปจจัย   มี ๘ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๙   
วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอุปนสิสยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในปเุรชาตปจจัย   มี๓ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ  ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในอินทริยปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในฌานปจจัย   มี๗ วาระ   ในมัคคปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย    มี ๑๓ วาระ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๑๓ วาระ.  
 
                                    นสิสยฆฏนา ๒๐ 
                                  ปกณิณกฆฏนา ๑๐๑ 

 [๖๔๑] ๑.  ปจจัย ๓  คือ นิสสยะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย   ม ี๑๓ 
วาระ. 
             ๒.  ปจจัย  ๔   คือ  นิสสยะ   อธิปติ   อัตถ ิ  อวิคตปจจัย 
มี ๘ วาระ. 
             ๓.  ปจจัย  ๔  คือ นิสสยะ  อินทริยะ  อัตถิ อวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
            ๔.  ปจจัย ๔  คือ นิสสยะ  วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
๑.  ฆ. ๑  ถึง  ฆ. ๖  เปนมิสสกฆฏนา.  
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              ๕.  ปจจัย ๕  คือ นิสสยะ   อธิปติ   วิปปยตุตะ    อัตถ ิ
อวิคตปจจัย   มี ๔ วาระ.  
              ๖.  ปจจัย ๕  คือ นิสสยะ   อันทริยะ  อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ 
อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
              ๗.  ปจจัย ๕  คือ นิสสยะ  ปุเรชาตะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ 
อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๘.  ปจจัย ๖ คือ นิสสยะ  อารัมมณะ  ปุเรชาตะ วิปป- 
ยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
              ๙.  ปจจัย ๘ คือ นิสสยะ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยะ 
ปุเรชาตะ  วิปปยุตต  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๐.  ปจจัย ๖ คือ นิสสยะ ปุเรชาตะ อินทริยะ วิปปยุตตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                สหชาตฆฏนา ๑๐ 
             ๑๑.  ปจจัย  ๔  คือ นิสสยะ  สหชาตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
             ๑๒.  ปจจัย ๕  คือ  นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ อัตถ ิ
อวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
             ๑๓.  ปจจัย ๖ คือ นิสสยะ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๑๔.  ปจจัย ๕  คือ นิสสยะ  สหชาตะ  วิปปยุตตะ  อัตถ ิ
อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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              ๑๕.  ปจจัย ๖ คือ นิสสยะ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.   
              ๑๖.  ปจจัย ๕  คือ นิสสยะ   สหชาตะ  วิปากะ    อัตถ ิ
อวิคตปจจัย   มี ๑  วาระ.  
              ๑๗.  ปจจัย ๖ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ    วิปากะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ.   
              ๑๘.  ปจจัย  ๗ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ วิปากะ 
สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๑๙.  ปจจัย ๖ คือ นิสสยะ สหชาตะ วิปากะ วิปปยุตตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ. 
              ๒๐.  ปจจัย ๗  คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ วิปากะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ. 
 
                               ๙. อุปนิสสยมูลกนยั 
                               อุปนิสสยสภาคะ ๑๓ 
 [๖๔๒]  เพราะอุปนิสสยปจจัย   ในอารัมมณปจจัย     มี ๗ วาระ... ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ   ในอนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ    ในสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๗  วาระ  ในนสิสยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   ม ี๑  
วาระ    ในอาเสวนปจจัย   ม ี ๓ วาระ    ในกัมมปจจัย   ม ี๒ วาระ    ใน  
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วิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนัตถปิจจัย  มี  
๗ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ.   
 
                                 อุปนิสสยฆฏนา 
                                ปกิณณกฆฏนา ๗ 
 [๖๔๓]  ๑.  ปจจัย ๓ คือ อุปนิสสยะ   อารัมมณะ   อธิปติปจจัย 
มี  ๗ วาระ. 
              ๒.  ปจจัย ๖ คือ อุปนิสสยะ อารัมมณะ อธิปติ ปุเรชาตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๓.  ปจจัย  ๘  คือ อุปนิสสยะ อารัมมณะ อธิปติ นิสสยะ 
ปุเรชาตะ   วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๔.  ปจจัย  ๕   คือ อุปนิสสยะ อนันตระ สมนันตระ นัตถิ 
วิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
              ๕.  ปจจัย ๖   คือ อุปนิสสยะ    อนันตระ    สมนันตระ 
อาเสวนะ  นัตถิ  วิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๖.  ปจจัย ๒  คือ อุปนิสสยะ  กัมมปจจัย    มี  ๒ วาระ. 
              ๗.  ปจจัย ๖ คือ อุปนิสสยะ อนันตระ สมนันตระ กัมมะ 
นัตถิ  วิคตปจจัย  มี ๑  วาระ.  
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                            ๑๐.  ปุเรชาตมูลกนยั  
                               ปุเรชาตสภาคะ ๘ 
 [๖๔๔]  เพราะปุเรชาตปจจัย  ในอารมัมณปจจัย  มี ๓  วาระ... ใน 
อธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอุปนสิสยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
 
                                  ปุเรชาตฆฏนา 
                               ปกิณณกฆฏนา ๗ 
 [๖๔๕]  ๑.  ปจจัย ๓  คือ ปุเรชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
              ๒.  ปจจัย ๕  คือ ปุเรชาตะ  นสิสยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ 
อวิคตปจจัย  มี๓ วาระ. 
              ๓.  ปจจัย ๔  คือ ปุเรชาตะ   อารัมมณะ อัตถิ อวิคต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ.                       
              ๔.  ปจจัย ๖ คือ ปุเรชาตะ  อารัมมณะ นิสสยะ   วิปป- 
ยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.                                      
              ๕.  ปจจัย ๖  คือ ปุเรชาตะ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๖.  ปจจัย ๘ คือ ปุเรชาตะ  อารัมมณะ อธิปติ นิสสยะ 
อุปนิสสยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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              ๗.  ปจจัย ๖  คือ ปุเรชาตะ  นิสสยะ  อินทริยะ   วิปป- 
ยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ.      
 
                            ๑๑. ปจฉาชาตมูลกนัย 
                              ปจฉาชาตสภาคะ ๓  
 [๖๔๖]  เพราะปจฉาชาตปจจัย   ในวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ...  ใน 
อัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 
                                  ปจฉาชาตฆฏนา 
                                  ปกณิณกฆฏนา ๑ 
              ๑.  ปจจัย ๔  คือ ปจฉาชาตะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคต- 
ปจจัย   มี๓ วาระ.  
 
                              ๑๒. อาเสวนมูลกนัย 
                                อาเสวนสภาคะ ๕ 
 [๖๔๗]  เพราะอาเสวนปจจัย     ในอนันตรปจจัย    มี ๓ วาระ...  ใน 
ในสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๓ วาระ  ในนัตถ-  
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี๓ วาระ.  
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                                    อเสวนฆฏนา   
                                 ปกิณณกฆฏนา ๑ 
              ๑.  ปจจัย ๖  คือ อาเสวนะ  อนันตระ  สมนันตระ อุป- 
นิสสยะ  นัตถิ  วิคตปจจัย  มี๓ วาระ.   
  
                                 ๑๓. กัมมมูลกนัย 
                                  กมัมสภาคะ ๑๔ 
 [๖๔๘]  เพราะกัมมปจจยั    ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ ...    ใน 
สมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอัญญมัญญ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสิสยปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๒ 
วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๗ วาระ    ใน 
สัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ     ในนัตถิปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในวิคตปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 
                                    กมัมฆฏนา ๑๑ 
                                  ปกณิณกฆฏนา ๒ 
 [๖๔๙]  ๑.  ปจจัย  ๒  คือ กัมมะ อุปนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ. 
              ๒.  ปจจัย ๖   คือ กัมมะ      อนันตระ      สมนันตระ 
อุปนิสสยะ  นัตถิ  วิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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                               สหชาตฆฏนา ๙  
              ๓.  ปจจัย ๖  คือ  กัมมะ  สหชาตะ   นิสสยะ   อาหาระ  
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.   
              ๔.  ปจจัย ๗  คือ  กัมมะ สหชาตะ  อัญญมัญญะ นิสสยะ 
อาหาระ   อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี๓ วาระ. 
              ๕.  ปจจัย ๘  คือ กัมมะ สหชาตะ อัญญมญัญะ นิสสยะ  
อาหาระ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ   
              ๖.  ปจจัย ๗  คือ กัมมะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ นิสสยะ 
อาหาระ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๗.  ปจจัย ๗  คือ กัมมะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อาหาระ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ. 
              ๘.  ปจจัย  ๘ คือ  กัมมะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อาหาระ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๙.  ปจจัย ๙  คือ กัมมะ สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อาหาระ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๐.  ปจจัย ๘  คือ กัมมะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อาหาระ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๑.  ปจจัย ๙  คือ กัมมะ  สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  อาหาระ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ.  
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                                ๑๔. วิปากมูลกนัย  
                                 วิปากสภาคะ ๑๔ 
 [๖๕๐]  เพราะวิปากปจจัย  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...  ในอธิปติปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  
มี ๑ วาระ     ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ     ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในอวิคตปจจัย  มี ๑ 
วาระ.  
    
                                       วิปากฆฏนา 
                                     สหชาตฆฏนา ๕ 
 [๖๕๑] ๑.  ปจจัย ๕  คือ วิปากะ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ.                                                                   
              ๒.  ปจจัย ๖ คือ วิปากะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๓.  ปจจัย ๗   คือ วิปากะ สหชาตะ อัญญมัญญะ   นสิสยะ 
สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๔.  ปจจัย ๖  คือ วิปากะ  สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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              ๕.  ปจจัย  ๗ คือ วิปากะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
 
                                ๑๕. อาหารมูลกนัย 
                                 อาหารสภาคะ ๑๑ 
 [๖๕๒]  เพราะอาหารปจจัย  ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ... ในสหชาต- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ     ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนิสสยปจจัย 
มี ๗ วาระ     ในกัมมปจจัย   มี ๗  วาระ   ในวิปากปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในอินทริยปจจัย  มี ๗ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในวิปป- 
ยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๗ 
วาระ.   
 
                                  อาหารฆฏนา ๓๔ 
                                  ปกณิณกฆฏนา ๑ 
 [๖๕๓]  ๑.  ปจจัย ๓   คือ  อาหาระ  อัตถิ อวิตตปจจัย มี ๗  วาระ. 
  
                                 สหชาตฆฏนา ๓๓ 
                                    สามัญญฆฏนา ๙ 
              ๒.  ปจจัย ๕  คือ อาหาระ  สหชาตะ    นสิสยะ   อัตถ ิ
อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.  
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              ๓.  ปจจัย ๖  คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.   
              ๔.  ปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๕.  ปจจัย ๖  คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๖.  ปจจัย ๖  คือ อาหาระ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๗.  ปจจัย  ๗  คือ อาหาระ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๘.  ปจจัย ๘  คือ อาหาระ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปากะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๙.  ปจจัย ๗   คือ อาหาระ  สหชาตะ   นสิสยะ  วิปากะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๐.  ปจจัย ๘  คือ  อาหาระ  สหชาตะ อัญญมัญญะ    นิสสยะ 
วิปากะ วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 
                                   สกมัมฆฏนา ๙ 
             ๑๑.  ปจจัย  ๖ คือ อาหาระ  สหชาตะ   นิสสยะ   กัมมะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.  
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              ๑๒.  ปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
กัมมะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.   
              ๑๓  ปจจัย ๘ คือ  อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
กัมมะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๑๔.  ปจจัย ๗ คือ อาหาระ  สหชาตะ  นิสสยะ   กัมมะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
              ๑๕.  ปจจัย ๗ คือ อาหาระ  สหชาตะ  นิสสยะ   กัมมะ  
วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
              ๑๖.  ปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
กัมมะ วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๑๗.  ปจจัย ๙  คือ อาหาระ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  กัมมะ วิปากะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ 
              ๑๘.  ปจจัย ๘  คือ อาหาระ  สหชาตะ นิสสยะ   กัมมะ 
วิปากะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๑๙.  ปจจัย ๙   คือ อาหาร  สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
กัมมะ  วิปากะ วิปปยุตตะ  อัตถ ิอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                     สอินทริยฆฏนา ๙ 
              ๒๐.  ปจจัย  ๖  คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ.     
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              ๒๑.  ปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ  
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.   
              ๒๒.  ปจจัย ๘  คือ อาหาระ    สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  อินทริยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
              ๒๓.  ปจจัย ๗  คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๒๔.  ปจจัย ๗  คือ  อาหาระ  สหชาตะ  นิสสยะ วิปากะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
              ๒๕.  ปจจัย ๘  คือ อาหาระ    สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
              ๒๖.  ปจจัย ๙   คือ อาหาระ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๒๗.  ปจจัย ๘  คือ อาหาระ  สหชาตะ  นสิสยะ  วิปากะ 
อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๒๘.  ปจจัย ๙  คือ อาหาระ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                            สาธิปติอินทริยฆฏนา ๖ 
              ๒๙.  ปจจัย ๗  คือ อาหาระ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.  
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              ๓๐.  ปจจัย ๙  คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  อินทริยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.    
              ๓๑.  ปจจัย ๘  คือ อาหาระ  อธิปติ   สหชาตะ   นิสสยะ 
อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
              ๓๒.  ปจจัย ๘  คือ อาหาระ   อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  อัตถ ิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๓๓.  ปจจัย ๑๐  คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๓๔.  ปจจัย ๙   คือ อาหาระ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ วิปปยตุตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                               ๑๖. อนิทริยมูลกนยั 
                                 อินทริยสภาคะ ๑๔ 
 [๖๕๔]  เพราะอินทริยปจจัย    ในเหตุปจจัย   มี ๔ วาระ... ในอธิปติ- 
ปจจัย  มี  ๗ วาระ    ในสหชาตปจจัย   มี ๗ วาระ    ในอัญญมญัญปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนิสสยปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ 
ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๗ วาระ   ในฌานปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในมัคคปจจัย   มี ๗ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย  
มี ๗ วาระ.    
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                             อินทรยิฆฏนา ๗๖   
                             ปกิณณกฆฏนา ๔๑  
 [๖๕๕]  ๑.  ปจจัย ๓  คือ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
              ๒.  ปจจัย ๔  คือ อินทริยะ  นสิสยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
              ๓.  ปจจัย ๕  คือ อินทริยะ  นสิสยะ   วิปปยุตตะ   อัตถ ิ
อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๔.  ปจจัย ๖  คือ อินทริยะ นิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                              สหชาตฆฏนา ๗๒ 
                                สามญัญฆฏนา ๙ 
              ๕.  ปจจัย ๕  คือ อินทริยะ   สหชาตะ   นสิสยะ   อัตถ ิ
อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
              ๖.  ปจจัย ๖  คือ อินทริยะ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๗.  ปจจัย ๗  คือ อินทริยะ    สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๘.  ปจจัย ๖  คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
๑.  ฆ. ๑-๒-๓.  เปนมิสสกฆฏนา (คือ สหชาตะ+ ปกิณณกะ)  
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              ๙.  ปจจัย ๖  คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ วิปากะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.    
             ๑๐.  ปจจัย ๗  คือ อินทริยะ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ   วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๑.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปกะ  สันปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๒. ปจจัย  ๗  คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ วิปากะ 
วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๓.  ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมัยญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                 สมัคคฆฏนา ๙ 
             ๑๔.  ปจจัย ๖ คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  มัคคะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
             ๑๕.  ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๑๖.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๑๗.  ปจจัย  ๗  คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  มัคคะ 
วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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              ๑๘.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ วิปากะ 
มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ.    
              ๑๙.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๑  วาระ. 
              ๒๐.  ปจจัย ๙  คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วปากะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
              ๒๑.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ  สหชาตะ นิสสยะ  วิปากะ 
มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๒๒.  ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 
                                  สฌานฆฏนา ๙ 
              ๒๓.  ปจจัย ๖   คือ อินทริยะ   สหชาตะ  นิสสยะ  ณานะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
              ๒๔.  ปจจัย ๗  คือ อินทริยะ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ  
นิสสยะ  ณานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๒๕.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  ณานะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๒๖.  ปจจัย ๗   คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  ฌานะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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              ๒๗.  ปจจัย  ๗  คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.    
              ๒๘.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
              ๒๙.  ปจจัย ๙  คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  ฌานะ  สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑วาระ. 
              ๓๐.  ปจจัย ๘   คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
ฌานะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๓๑.  ปจจัย ๙   คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  ฌานะ  วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                               สฌานมัคคฆฏนา ๙ 
              ๓๒.  ปจจัย ๗  คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  ณานะ 
มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
              ๓๓.  ปจจัย ๘   คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  ฌานะ  มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๓๔.  ปจจัย ๙   คือ อินทริยะ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  ณานะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๓๕.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  ฌานะ 
มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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              ๓๖.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
ฌานะ  มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.    
              ๓๗.  ปจจัย ๙   คือ อินทริยะ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  ฌานะ  มัคคะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๓๘.  ปจจัย ๑๐  คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ   ฌานะ   มัคคะ   สัมปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
              ๓๙.  ปจจัย ๙  คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
ฌานะ  มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๔๐.  ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปากะ   ฌานะ   มัคคะ   วิปปยุตตะ   อัตถิ    อวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 
                                  สอาหารฆฏนา ๙ 
              ๔๑.  ปจจัย ๖  คือ อินทริยะ  สหชาตะ นิสสยะ อาหาระ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
              ๔๒.  ปจจัย ๗  คือ อินทริยะ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  อาหาระ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๔๓.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ อาหาระ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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              ๔๔.  ปจจัย ๗   คือ อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  อาหาระ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.    
              ๔๕.  ปจจัย ๗  คือ อินทริยะ สหชาตะ  นสิสยะ วิปากะ 
อาหาระ   อัตถิ   อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
              ๔๖.  ปจจัย ๘   คือ อินทริยะ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ   วิปากะ  อาหาระ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๔๗.  ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปากะ อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๔๘.  ปจจัย ๘  คือ อันทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ วิปากะ 
อาหาระ   วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๔๙.  ปจจัย ๙  คือ อินทริยะ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปากะ อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                             สาธิปติมัคคฆฏนา ๖ 
              ๕๐.  ปจจัย ๗  คือ อินทริยะ   อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
อาหาระ   อัตถิ   อวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
              ๕๑.  ปจจัย ๙  คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  อาหาระ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๕๒.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ   อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
อาหาระ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๕๓.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ   อาหาระ   อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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              ๕๔.  ปจจัย  ๑๐ คือ อินทริยะ  อธิปติ  สหชาตะ   อัญญ-     
มัญญะ   นิสสยะ  วิปากะ  อาหาระ  สมัปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
              ๕๕.  ปจจัย ๙  คือ อินทริยะ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อาหาระ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                               สาธิปติอาหารฆฏนา ๖ 
              ๕๖.  ปจจัย ๗  คือ อินทริยะ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
              ๕๗.  ปจจัย ๙  คือ อินทริยะ   อธิปติ   สหชาตะ   อัญญ- 
มัญญะ    นิสสยะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี๓ วาระ.  
              ๕๘.  ปจจัย  ๘  คือ อินทริยะ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๕๙.  ปจจัย  ๘  คือ อินทริยะ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ  มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๖๐.  ปจจัย ๑๐  คือ อินทริยะ  อธิปติ   สหชาตะ  อัญญ- 
มัญญะ  นิสสยะ   วิปากะ   มัคคะ   สมัปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
              ๖๑.  ปจจัย ๙  คือ อินทริยะ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ  มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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                          สเหตุมัคคฆฏนา ๙  
              ๖๒.  ปจจัย ๗  คือ อินทริยะ   เหตุ   สหชาตะ   นิสสยะ 
มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ.   
              ๖๓.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
              ๖๔.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
              ๖๕.  ปจจัย ๘  คือ อินทริยะ   เหตุ   สหชาตะ   นิสสยะ 
มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
              ๖๖.  ปจจัย ๘   คือ  อินทริยะ    เหตุ    สหชาตะ   นิสสยะ 
วิปากะ  มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๖๗.  ปจจัย ๙  คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๖๘.  ปจจัย ๑๐  คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
              ๖๙. ปจจัย ๙  คือ อินทริยะ   เหตุ   สหชาตะ   นิสสยะ 
วิปากะ  มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๗๐.  ปจจัย ๑๐  คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ มัคคะ  วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 547 

                         สเหตุอธปิติมัคคฆฏนา ๖ 
              ๗๑.  ปจจัย  ๔ คือ อินทริยะ    เหตุ    อธิปติ   สหชาตะ 
นิสสยะ  มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี  ๔ วาระ.  
              ๗๒.  ปจจัย  ๑๐ คือ อินทริยะ   เหตุ   อธิปติ   สหชาตะ 
อัญญมัญญะ   นิสสยะ มคัคะ สัมปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
              ๗๓.  ปจจัย  ๙  คือ อินทริยะ    เหตุ    อธิปติ   สหชาตะ 
นิสสยะ  มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
              ๗๔.  ปจจัย  ๙  คือ อินทริยะ    เหตุ    อธิปติ    สหชาตะ 
นิสสยะ  วิปากะ  มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ. 
              ๗๕.  ปจจัย  ๑๑  คือ อินทริยะ   เหตุ   อธิปติ   สหชาตะ 
อัญญมัญญะ   นิสสยะ  วิปากะ  มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
              ๗๖.  ปจจัย ๑๐  คือ  อินทริยะ   เหตุ   อธิปติ   สหชาตะ 
นิสสยะ  วิปากะ  มัคคะ  วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                               ๑๗. ฌานมูลกนัย 
                                   ฌานสภาคะ ๑๐ 
 [๖๕๖]  เพราะฌานปจจัย    ในสหชาตปจจัย   มี ๗ วาระ  ในอัญญ- 
มัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในวิปากปจจัย   ม ี
๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย   มี ๗ วาระ    ในมัคคปจจัย   มี ๗ วาระ   ใน  
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ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอัตถิ-  
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.  
 
                                  ฌานฆฏนา ๓๖ 
                                 สามญัญฆฏนา ๙ 
 [๖๕๗]  ๑.  ปจจัย ๕  คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคต- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ. 
              ๒.  ปจจัย ๖ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๓.  ปจจัย ๗  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
สมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๔.  ปจจัย ๗  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ   นิสสยะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี  ๓ วาระ.  
              ๕.  ปจจัย ๗  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
              ๖.  ปจจัย ๗  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
               ๗.  ปจจัย  ๘   คือ  ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นสิสยะ 
วิปากะ สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
               ๘.  ปจจัย ๗ คือ  ฌานะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ.  
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              ๙.  ปจจัย  ๘  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.   
 
                                  สอนิทริยฆฏนา ๙ 
             ๑๐.  ปจจัย ๖   คือ ฌานะ  สหชาตะ  นิสสยะ  อินทริยะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
             ๑๑.  ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๑๒.  ปจจัย ๘  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
อินทริยะ  สมัปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๑๓.  ปจจัย ๗  คือ ฌานะ  สหชาตะ  นิสสยะ  อินทริยะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๑๔.  ปจจัย ๗  คือ ฌานะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๕.  ปจจัย ๘ คือ  ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
 วิปากะ  อินทริยะ  อัตถ ิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
             ๑๖.  ปจจัย  ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ อินทริยะ  สัมปยตุตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๗.  ปจจัย  ๘   คือ ฌานะ    สหชาตะ    นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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             ๑๘.  ปจจัย ๖  คือ  ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ.    
 
                                    สมัคคฆฏนา ๙             
             ๑๙.  ปจจัย  ๖  คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ มัคคะ อัตถิ 
อวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
             ๒๐.  ปจจัย ๗  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
มัคคะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๒๑.  ปจจัย  ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ    นิสสยะ 
มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๒๒.  ปจจัย ๗  คือ  ฌานะ   สหชาตะ   นิสสยะ   มัคคะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๒๓.  ปจจัย ๗  คือ ฌานะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๒๔.  ปจจัย ๘  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ   มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๒๕.  ปจจัย ๗  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๒๖.  ปจจัย ๙  คือ ฌานะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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             ๒๗.  ปจจัย ๙  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ  
วิปากะ มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.   
  
                             สอินทริยมัคคฆฏนา ๙ 
             ๒๘.  ปจจัย  ๗  คือ ฌานะ  สหชาตะ  นิสสยะ  อินทรยิะ 
มัคคะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
             ๒๙.  ปจจัย ๘  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
อินทริยะ มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
             ๓๐.  ปจจัย  ๙  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
อินทริยะ   มคัคะ สัมปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๓๑.  ปจจยั  ๘  คือ ฌานะ  สหชาตะ  นิสสยะ  อินทริยะ  
มัคคะ  วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๓๒.  ปจจัย ๘  คือ ฌานะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๓๓.  ปจจัย ๙ คือ  ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ   นิสสยะ 
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
             ๓๔.  ปจจัย  ๑๐  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นสิสยะ 
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๓๕.  ปจจัย ๙  คือ  ฌานะ  สหชาตะ  นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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             ๓๖.  ปจจัย ๑๐ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ  
วิปากะ อินทริยะ  มัคคะ  วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.   
 
                                ๑๘. มัคคมูลกนัย 
                                 มัคคสภาคะ ๑๓ 
 [๖๕๘]  เพราะมัคคปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ... ในอธิปติปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๗ วาระ     ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอินทริยปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในฌานปจจัย   มี ๗ วาระ    ในมัคคปจจัย   มี ๗ วาระ   ใน 
สัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในวิปปยตุตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนัตถิ 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอวิตตปจจัย มี ๗ วาระ.          
                      
                                   มัคคฆฏนา ๕๗ 
                                  สามัญญฆฏนา ๙ 
 [๖๕๙]  ๑.  ปจจัย ๕  คือ มัคคะ   สหชาตะ    นิสสยะ    อัตถ ิ
อวิคตปจจัย   มี ๗  วาระ. 
             ๒.  ปจจัย ๖ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๓.  ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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             ๔.  ปจจัย ๖ คือ มัคคะ  สหชาตะ  นิสสยะ วิปปยุตตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.    
              ๕.  ปจจัย ๖ คือ มัคคะ   สหชาตะ   นิสสยะ  วิปากะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๖.  ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ   อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๗.  ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๘.  ปจจัย ๗  คือ มัคคะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อุวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๙.  ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  วิปปยุตตะ   อัตถิ อวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
 
                               สอินทริยฆฏนา ๙ 
             ๑๐.  ปจจัย ๖ คือ มัคคะ   สหชาตะ  นิสสยะ  อินทริยะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
             ๑๑.  ปจจัย  ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๑๒.  ปจจัย ๘   คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
อินทริยะ  สมัปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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             ๑๓.  ปจจัย ๗  คือ มัคคะ   สหชาตะ  นิสสยะ  อินทรยิะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.   
             ๑๔.  ปจจัย ๗  คือ มัคคะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๕.  ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  อัตถ ิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๖.  ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๗.  ปจจัย  ๘  คือ มัคคะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๘.  ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                 สฌานฆฏนา ๙ 
             ๑๙.  ปจจัย ๖  คือ มัคคะ   สหชาตะ   นิสสยะ   ฌานะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
             ๒๐.  ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๒๑.  ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
ฌานะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.       
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             ๒๒.  ปจจัย ๗  คือ มัคคะ   สหชาตะ   นิสสยะ   ฌานะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
             ๒๓.  ปจจัย ๗  คือ มัคคะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
             ๒๔.  ปจจัย ๘  คือ  มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๒๕.  ปจจัย ๙ คือ  มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  ฌานะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๒๖.  ปจจัย ๘  คือ มัคคะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
ฌานะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
             ๒๗.  ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  ฌานะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                   สอนิทริยฆฏนา ๙ 
             ๒๘.  ปจจัย ๗  คือ มัคคะ  สหชาตะ  นิสสยะ  อินทริยะ 
ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ม ี๗ วาระ. 
             ๒๙.  ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
อินทริยะ  ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๓๐.  ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
อินทริยะ  ฌานะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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             ๓๑.  ปจจัย ๘ คือ มัคคะ  สหชาตะ  นิสสยะ  อินทริยะ 
ฌานะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
             ๓๒.  ปจจัย ๘ คือ มัคคะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ  ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.  
             ๓๓.  ปจจัย ๙ คือ  มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๓๔.  ปจจัย ๑๐ คือ  มัคคะ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปากะ  อินทริยะ  ฌานะ  สมัปยุตตะ.   อัตถิ   อวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
             ๓๕.  ปจจัย ๙  คือ มัคคะ   สหุชาตะ   นิสสยะ  วิปากะ 
อินทริยะ ฌานะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
             ๓๖.  ปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ  ฌานะ   วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย 
มี ๑  วาระ. 
 
                              สาธิปติอินทริยฆฏนา ๖ 
             ๓๗.  ปจจัย ๗  คือ มัคคะ   อธิปติ   สหชาตะ   นิสสยะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี  ๗  วาระ. 
             ๓๘.  ปจจัย ๙ คือ มัคคะ  อธิปติ สหชาตะ อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  อินทริยะ   สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓  วาระ.  
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             ๓๙.  ปจจัย ๘ คือ มัคคะ   อธิปติ   สหชาตะ   นิสสยะ 
อินทริยะ วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
             ๔๐.  ปจจัย ๘   คือ มัคคะ   อธิปติ   สหชาตะ   นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  อัตถ ิอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.   
             ๔๑.  ปจจัย  ๑๐  คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
             ๔๒.  ปจจัย ๙  คือ มัคคะ   อธิปติ   สหชาตะ   นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ วิปปยตุตะ   อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                             สเหตุอินทริยฆฏนา ๙ 
             ๔๓.  ปจจัย ๗ คือ มัคคะ    เหตุ    สหชาตะ    นิสสยะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
             ๔๔.  ปจจัย ๘  คือ มัคคะ  เหตุ  สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  อินทริยะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
             ๔๕.  ปจจัย ๙  คือ มัคคะ  เหตุ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  อินทริยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
             ๔๖.  ปจจัย ๘   คือ มัคคะ    เหตุ    สหชาตะ   นิสสยะ 
อินทริยะ  วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
             ๔๗.   ปจจัย ๘   คือ มัคคะ   เหตุ   สหชาตะ    นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  อัตถ ิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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             ๔๘.  ปจจัย ๙ คือ  มัคคะ  เหตุ สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
             ๔๙.  ปจจัย ๑๐  คือ มัคคะ  เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ   สัมปยุตตะ   อัตถ ิ  อวิคตปจจัย   มี ๑  
วาระ.                                                  
             ๕๐.  ปจจัย ๙  คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ 
อินทริยะ  วิปากะ   วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๕๑.  ปจจัย ๑๐  คือ มัคคะ  เหตุ  สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ   อินทรยิะ   วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย   มี ๑ 
วาระ. 
 
                          สเหตุอธปิติอินทริยฆฏนา ๖ 
             ๕๒.  ปจจัย ๘  คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ. 
             ๕๓.  ปจจัย ๑๐  คือ มัคคะ    เหตุ    อธิปติ    สหชาตะ 
อัญญมัญญะ   นิสสยะ   อินทริยะ   สมัปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
             ๕๔.  ปจจัย ๙  คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ  นิสสยะ 
อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
             ๕๕.  ปจจัย ๙  คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  อัตถ ิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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             ๕๖.  ปจจัย ๑๑   คือ มัคคะ   เหตุ    อธิปติ    สหชาตะ   
อัญญมัญญะ  นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ  สัมปยตุตะ  อัตถิ อวิคต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ. 
             ๕๗.  ปจจัย ๑๐   คือ มัคคะ    เหตุ    อธิปติ    สหชาตะ 
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                           ๑๙. สัมปยุตตมูลกนัย 
                             สัมปยตุตสภาคะ ๑๓ 
 [๖๖๐]  เพราะสัมปยุตตปจจัย   ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอธปิติ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในสหชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอัญญมญัญปจจัย  
มี ๓ วาระ      ในนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ      ในกมัมปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอินทริยะ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ  ในมคัคปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                 สัมปยุตตฆฏนา ๒ 
 [๖๖๑] ๑.  ปจจัย ๖   คือ สัมปยุตตะ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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              ๒. ปจจัย   ๗  คือ สัมปยุตตะ   สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.    
 
                            ๒๐. วิปปยุตตมูลกนัย 
                             วิปปยุตตสภาคะ ๑๗ 
 [๖๖๒]  เพราะวิปปยุตตปจจัย      ในเหตุปจจัย     มี ๓ วาระ...   ใน 
อารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในอธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ    ในสหชาต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ     ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนิสสยปจจัย  
มี ๕ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี๓ วาระ 
ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ    ในวิปาก- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย  มี ๓ 
วาระ   ในฌานปจจัย   มี ๓ วาระ.   ในมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอัตถิ- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
 
                               วิปปยุตตฆฏนา ๑๓ 
                                ปกิณณกฆฏนา ๙๑ 

 [๖๖๓]  ๑.  ปจจัย ๓   คือ  วิปปยุตตะ อัตถิ   อวิคตปจจัย   มี ๕ 
วาระ. 
             ๒.  ปจจัย   ๔   คือ วิปปยุตตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
๑.  ฆ. ๑ ถึง ฆ. ๔  เปนมิสสกฆฏนา. 

  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 561 

              ๓.  ปจจัย ๕   คือ วิปปยุตตะ   อธิปติ   นสิสยะ   อัตถ ิ
อวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ.    
              ๔.  ปจจัย ๕  คือ วิปปยุตตะ  นิสสยะ   อินทริยะ   อัตถ ิ
อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๕.  ปจจัย ๔  คือ วิปปยุตตะ  ปจฉาชาตะ  อัตถิ  อวิคต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ.                                                               
              ๖.  ปจจัย ๕   คือ วิปปยุตตะ   นิสสยะ  ปเุรชาตะ  อัตถ ิ
อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๗.  ปจจัย  ๖   คือ วิปปยุตตะ   อารัมมณะ    นิสสยะ 
ปุเรชาตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๘.  ปจจยั ๘ คือ วิปปยุตตะ อารัมมณะ อธิปติ นิสสยะ 
อุปนิสสยะ  ปุเรชาตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๙.  ปจจัย ๖  คือ วิปปยุตตะ    นิสสยะ    ปเุรชาตะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                 สหชาตฆฏนา ๔ 
             ๑๐.  ปจจัย  ๕ คือ วิปปยุตตะ  สหชาตะ  นิสสยะ   อัตถ ิ
อวิคตปจจัย   มี๓ วาระ. 
             ๑๑.  ปจจัย ๖  คือ วิปปยุตตะ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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             ๑๒.  ปจจัย ๖  คือ วิปปยุตตะ  สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.    
             ๑๓.  ปจจัย ๗   คือ วิปปยุตตะ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 
                                 ๒๑. อัตถิมูลกนัย 
                                  อัตถิสภาคะ ๑๘ 
 [๖๖๔]  เพราะอัตถิปจจัย    ในเหตุปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอธปิติปจจัย  มี ๘ วาระ  ในสหชาตปจจัย  ม ี๙ 
วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนิสสยปจจัย   มี ๑๓ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในปจฉา- 
ชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในกัมมปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในวิปากปจจัย   ม ี๑ 
วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอินทริยปจจัย   มี ๗ วาระ   ใน 
ฌานปจจัย   มี ๗ วาระ    ในมัคคปจจัย   มี ๗ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ     ในอวิคตปจจัย    มี ๑๓ 
วาระ.    
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                              อัตถิฆฏนา ๒๙    
                           ปกิณณกฆฏนา ๑๙๑ 

 [๖๖๕]  ๑.  ปจจัย ๒  คือ อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
              ๒.  ปจจัย ๓ คือ อัตถิ นิสสยะ อวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
              ๓.  ปจจัย ๓  คือ อัตถิ อธิปติ อวิคตปจจัย  มี๘วาระ. 
              ๔.  ปจจัย ๔ คือ อัตถิ   อธิปติ   นิสสยะ  อวิคตปจจัย 
มี ๘ วาระ. 
              ๕.  ปจจัย ๓  คือ อัตถิ อาหาระ  อวิคตปจจัย มี ๗วาระ. 
              ๖.  ปจจัย ๓  คือ อัตถิ อินทรยิะ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
              ๗.  ปจจัย ๔  คือ อัตถิ  นิสสยะ  อินทริยะ  อวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
              ๘.  ปจจัย ๓  คือ อัตถิ  วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย  มี ๕ 
วาระ. 
              ๙.  ปจจัย ๔  คือ อัตถิ  นิสสยะ  วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
              ๑๐.  ปจจัย ๕ คือ อัตถิ   อธิปติ   นิสสยะ   วิปปยุตตะ 
อวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ. 
              ๑๑.  ปจจัย ๖  คือ อัตถิ    อธิปติ    นิสสยะ    อินทริยะ 
วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๑๒.  ปจจัย ๔ คือ อัตถิ    ปจฉาชาตะ  วิปปยุตตะ  อวิคต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 
๑. ฆ. ๑ ถึง ฆ. ๑๑  เปนมิสสกฆฏนา.   
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              ๑๓.  ปจจัย ๓   คือ อัตถิ   ปุเรชาตะ   อวิคตปจจัย  มี ๓ 
วาระ.  
              ๑๔.  ปจจัย ๕  คือ อัตถิ  นิสสยะ  ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ 
อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
              ๑๕.  ปจจัย ๔   คือ อัตถิ   อารัมมณะ  ปุเรชาตะ  อวิคต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 
              ๑๖.  ปจจัย ๖ คือ อัตถิ  อารัมมณะ  นิสสยะ  ปุเรชาตะ 
วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๑๗.  ปจจัย ๖  คือ อัตถิ  อารมัมณะ  อธิปติ  อุปนิสสยะ 
ปุเรชาตะ   อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
              ๑๘.  ปจจัย ๘   คือ อัตถิ   อารัมมณะ   อธิปติ   นิสสยะ 
อุปนิสสยะ  ปุเรชาตะ  วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๑๙.  ปจจัย ๖   คือ อัตถิ  นิสสยะ   ปุเรชาตะ   อินทริยะ 
วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                สหชาตฆฏนา ๑๐ 
 [๖๖๖]  ๑.  ปจจัย ๔ คือ อัตถิ  สหชาตะ  นิสสยะ  อวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
              ๒.  ปจจัย ๕  คือ อัตถิ  สหชาตะ อัญญมัญญะ   นิสสยะ 
อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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              ๓.  ปจจัย ๖  คือ อัตถิ  สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
สัมปยุตตะ  อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ   
              ๔.  ปจจัย ๕  คือ อัตถิ  สหชาตะ  นิสสยะ วิปปยุตตะ 
อวิคตปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
              ๕.  ปจจัย ๖ คือ อัตถิ  สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย  มี  ๑วาระ. 
              ๖.  ปจจัย  ๕  คือ อัตถิ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๗.  ปจจัย ๖ คือ อัตถิ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  อวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
              ๘.  ปจจัย ๗  คือ อัตถิ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  สัมปยุตตะ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              ๙.  ปจจัย ๖  คือ อัตถิ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๐.  ปจจัย ๗ คือ อัตถิ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                              ๒๒. นัตถิมูลกนัย 
                                  นัตถิสภาคะ ๖ 
 [๖๖๗]  เพราะนัตถิปจจัย ในอนันตรปจจัย    ม ี๗ วาระ     ใน 
สมนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี๗ วาระ  ในอาเสวน-  
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ปจจัย   มี ๓ วาระ     ในกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในวิคตปจจัย    มี ๗ 
วาระ.   
   
                            นัตถิปกิณณกฆฏนา ๓ 
 [๖๖๘]  ๑.  ปจจัย ๕  คือ นัตถิ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ 
วิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.  
              ๒.  ปจจัย  ๖  คือ นัตถิ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ 
อาเสวนะ  วิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๓.  ปจจัย ๖ คือ นัตถิ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ 
กัมมะ  วิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                  ๒๓. วิคตมูลกนยั 
                                     วคิตสภาคะ ๖ 
 [๖๖๙]  เพราะวิคตปจจัย       ในอนันตรปจจัย    ม ี๗ วาระ      ใน 
สมนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ  ในอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ     ในกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนัตถิปจจัย   ม ี๗ 
วาระ.  
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                                วิคตปกิณณกฆฏนะ  ๓ 
 [๖๗๐]  ๑.  ปจจัย ๕  คือ วิคตะ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ 
นัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ.   
              ๒.  ปจจัย ๖ คือ วิคตะ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ 
อาเสวนะ  นัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ. 
              ๓.  ปจจัย ๖  คือ วิคตะ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ 
กัมมะ  นัตถปิจจัย   มี ๑ วาระ. 
 
                              ๒๔. อวิคตมูลกนัย 
                               อวิคตสภาคะ ๑๘ 
 [๖๗๑]  เพราะอวิคตปจจัย   ในเหตุปจจัย  มี  ๗ วาระ  ในอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอธปิติปจจัย   มี ๘ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๙  
วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย   มี  ๑๓วาระ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  นปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาต 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในกมัมปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในวิปากปจจัย  ม ี๑ 
วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอินทริยปจจัย  มี ๗ วาระ  ใน 
ฌานปจจัย  มี ๗ วาระ   ในมัคคปจจัย   มี ๗ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัตถปิจจัย มี ๑๓ วาระ.  
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                            อวิคตฆฏนา ๒๙   
                          ปกิณณกฆฏนา ๑๙๑ 

 [๖๗๒]  ๑.  ปจจัย  ๒  คือ อวิคตะ อัตถิปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
              ๒.  ปจจัย  ๓  คือ อวิคตะ   นิสสยะ   อัตถิปจจัย  มี ๑๓ 
วาระ.                                                  
              ๓.  ปจจัย ๓  คือ อวิคตะ อธิปติ อัตถิปจจัย  ม ี๘ วาระ. 
              ๔.  ปจจัย ๔  คือ อวิคตะ  อธิปติ   นิสสยะ   อัตถิปจจัย 
มี ๘ วาระ.    
              ๕.  ปจจัย  ๓  คือ อวิคตะ   อาหาระ   อัตถิปจจัย   ม ี๗ 
วาระ. 
              ๖.  ปจจัย ๓  คือ อวิคตะ   อินทริยะ   อัตถิปจจัย  มี ๗ 
วาระ. 
              ๗.  ปจจัย ๔  คือ อวิคตะ นิสสยะ อินทริยะ  อัตถิปจจัย 
มี ๗  วาระ. 
              ๘.  ปจจัย ๓  คือ อวิคตะ  วิปปยุตตะ  อัตถิปจจัย  มี ๕ 
วาระ. 
              ๙.  ปจจัย ๔  คือ อวิคตะ  นิสสยะ   วิปปยตุตะ   อัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๕ วาระ. 
             ๑๐.  ปจจัย ๕  คือ อวิคตะ  อธิปติ   นิสสยะ วิปปยุตตะ 
อัตถิปจจัย  มี ๔ วาระ. 
            ๑๑.  ปจจัย ๕  คือ อวิคตะ นิสสยะ อินทริยะ  วิปปยุตตะ 
อัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ. 
๑.   ฆ. ๑ ถึง ฆ. ๑๑ เปนมิสสกฆฏนา.  
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             ๑๒.  ปจจัย ๔ คือ อวิคตะ  ปจฉาชาตะ วิปปยุตตะ  อัตถ-ิ 
ปจจัย   มี ๓ วาระ.  
             ๑๓.  ปจจัย ๓  คือ อวิคตะ   ปุเรชาตะ   อัตถิปจจัย  มี ๓ 
วาระ.  
             ๑๔.  ปจจัย ๕  คือ อวิคตะ นิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ 
อัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๑๕.  ปจจัย ๔ คือ อวิคตะ  อารัมมณะ  ปุเรชาตะ  อัตถิ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 
             ๑๖.  ปจจัย ๖ คือ อวิคตะ อารัมมณะ นิสสยะ  ปุเรชาตะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๑๗.  ปจจัย ๖ คือ อวิคตะ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยะ 
ปุเรชาตะ   อัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ. 
             ๑๘.  ปจจัย ๘ คือ อวิคตะ  อารัมมณะ   อธิปติ  นิสสยะ 
อุปนิสสยะ  ปุเรชาตะ  วิปปยุตตะ  อัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๑๙.  ปจจัย ๖ คือ อวิคตะ  นิสสยะ  ปุเรชาตะ อินทริยะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                               สหชาตฆฏนา ๑๐ 
 [๖๗๓]  ๒๐.  ปจจัย ๔  คือ อวิคตะ  สหชาตะ   นิสสยะ   อัตถ-ิ 
ปจจัย    ม ี๙ วาระ.  
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             ๒๑.  ปจจัย ๕    คือ  อวิคตะ   สหชาตะ    อัญญมัญญะ  
นิสสยะ  อัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ.   
             ๒๒.  ปจจัย ๖  คือ  อวิคตะ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             ๒๓.  ปจจัย ๕  คือ อวิคตะ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยตุตะ 
อัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ. 
             ๒๔.  ปจจัย ๖ คือ อวิคตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๒๕.  ปจจัย ๕   คือ อวิคตะ   สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
อัคถิปจจัย   มี ๑ วาระ. 
             ๒๖.  ปจจัย ๖ คือ อวิคตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๒๗.  ปจจัย ๗   คือ  อวิคตะ   สหชาตะ    อัณญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  สัมปยุตตะ  อัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๒๘.  ปจจัย ๖   คือ อวิคตะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ. 
             ๒๙.  ปจจัย  ๗   คือ อวิคตะ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ วิปปยุตตะ  อัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ. 
               การนับจํานวนวาระในปญหาวาระอนุโลม  จบ  
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                          อธบิายการนับวาระในอนุโลม  
                           ในฆฏนานัยแหงปญหาวาระ                           
                                     เหตุมูกนัย  
           บัดนี้ เพ่ือจะแสดงวิสัชนาคามที่ไดในปญหาวาระนี้     ดวยอํานาจ 
การนับ    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส    คําวา  เหตุยา สตฺต ในเหตุปจจัย    
มี ๗ วาระ เปนตน   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สตฺต  คือ มีวิสัชนา ๗ 
วาระอยางนี้ คือ วิสัชนา ๓ วาระ  คือ กุศลกับกุศล,  อัพยากตะกับกุศล, 
กุสลาพยากตะกับกุศล.   อกุศลมี ๓ วาระ   เชนเดยีวกับกุศล,  อัพยากตะ 
กับอัพยากตะ  มี ๑ วาระเทาน้ัน. 
           สองบทวา อารมมฺเณ นว   คือ ในอารัมมณปจจัย  มีวสิัชนา ๙ 
วาระ    ซึ่งแตละวาระมีบทตน  ๑ บท     บทอวสาน ๑ บท.    สองบทวา 
อธิปติยา ทส  คือ ในอธิปติ  มีวิสัชนา ๑๐ วาระ   อยางนี้คือ วิสัชนา 
๔ วาระ  อันมีกุศลเปนมูล   คือ กุศลเปนปจจัยแกกุศล   โดยสหชาตปจจัย  
และอารัมมณปจจัย เปนปจจัยแกกุศลโดยอารัมมณปจจัยเทาน้ัน   เปนปจจัย  
แกอัพยากตะโดยเปนสหชาตปจจัย และโดยอารัมมณปจจัย      เปนปจจัยแก 
กุสลาพยากตะ  โดยเปนสหชาตปจจัยเทาน้ัน.   วิสัชนา ๓ ขอ  ซึ่งมีอกุศล 
เปนมูล   คือ อกุศลเปนปจจัยแกอกุศลโดยสหชาตปจจัยและอารัมมณปจจัย  
เปนปจจัยแกอัพยากตะโดยสหชาตปจจัยเทานั้น   เปนปจจัยแกอกุสลาพยา- 
กตะโดยเปนสหชาตปจจัยเทานั้น    (และ) วิสัชนา ๓ ขอ   ซึ่งมีอัพยากตะ  
เปนมูล     คือ   อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะโดยสหชาตปจจัยและ 
อารัมมณปจจัย  เปนปจจัยแกกุศลโดยอารัมมณปจจัยเทานั้น  เปนปจจัยแก  
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อกุศลโดยอารัมมณปจจัยเหมือนกัน      ก็ในอธิปปจจัยนี้ยอมไดอารัมมณา-    
ธิปติ ๗ วาระ   และสหชาตาธิปติ ๗ วาระเหมือนกัน. 
           สองบทวา อนนฺตเร สตฺต  ไดแก ในอนันตรปจจัย มีวสิัชนา ๗ 
วาระ อยางนี้   คือ วิสัชนา ๒ วาระ    มกีุศลเปนมูล    วิสัชนา ๒ วาระ 
มีอกุศลเปนมูล วิสัชนา ๓ วาระ  มีอัพยากตะเปนมูล.   แมในสมนันตร- 
ปจจัย  ก็มีวิสัชนา ๗ วาระเหลาน้ีเหมือนกัน. 
           สองบทวา สหชาเต นว   ความวา ในสหชาตปจจัย    มวีิสัชนา  
๙  วาระ อยางน้ี  คือ วิสัชนามีกุศลเปนมูล ๓ วาระ    มีอกุศลเปนมูล ๓ 
วาระ    มีอัพยากตะเปนมูล ๑ วาระ   มกีุสลาพยากตะเปนมูล ๑ วาระ  ม ี
อกุสลาพยากตะเปนมูลอีก ๑ วาระ. 
           สองบทวา อฺมเ  ตีณ ิ   ไดแก  ในอญัญมัญญปจจัย  ม ี
วิสัชนา ๓ วาระ  อยางนี้    คือ กุศลกับกุศล ๑ วาระ   อกุศลกับอกุศล ๑ 
วาระ   อัพยากตะกับอัพยากตะ ๑ วาระ. 
           สองบทวา นิสฺสเย เตรส   ความวา ในนิสสยปจจัย  มวีิสัชนา 
๑๓ วาระ  อยางนี้  คือ วิสัชนาที่มีกุศลเปนมูล ๓ วาระ   มีอกศุลเปนมูล 
๓ วาระ     มอัีพยากตะเปนมูล ๓ วาระโดยสหชาตปจจัยนั่นเอง.     ก็ใน 
วิสัชนามีอัพยากตะเปนมูลนี้ ยอมไดปเุรชาตปจจัยดวย  จริงอยู  อัพยากตะ 
กับอัพยากตะเปนสหชาตะกันก็ได     เปนปุเรชาตะก็ได.     อัพยากตะเปน 
ปจจัยแกกุศลโดยปุเรชาตะเทาน้ัน  เปนปจจัยแกอกุศลก็เหมือนกัน. กุสลา- 
พยากตะ     เปนปจจัยแกกุศลโดยสหชาตะและปุเรชาตะ      เปนปจจัยแก 
อัพยากตะโดยสหชาตะเทาน้ัน.   อกุสลาพยากตะ  เปนปจจัยแกอกุศลโดย  
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สหชาตะและปุเรชาตะ        เปนปจจัยแกอัพยากตะโดยเปนสหชาตะอยาง    
เดียว. 
           สองบทวา อุปนิสฺสเย นว     ความวา  ในอุปนิสสยปจจัย    ม ี
วิสัชนา ๙ วาระ  ทกุวาระมีบทตน  ๑บท  และอวสานบท๑.  ในวิภังคแหง 
ปจจัยเหลาน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงประเภทไว ๒๓ วาระ  บรรดา 
วาระเหลาน้ัน   อารัมมณูปนิสสยปจจัย  ม ี๗ วาระ  อนันตรูปสนิสสยปจจัย 
มี ๗ วาระ  ปกตูปนิสสยปจจัย  มี  ๙ วาระ. 
           สองบทวา ปุเรชาเต  ตีณิ  ความวา  ในปุเรชาตปจจัย  มีวิสัชนา 
๓  วาระ  อยางนี้   คือ อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ    อัพยากตะเปน 
ปจจัยแกกุศล  อัพยากตะเปนปจจัยแกอกุศล. 
           สองบทวา ปจฺฉาชาเต   ตีณิ   ความวา   ในปจฉาชาตปจจัย  ม ี
วิสัชนา ๓ วาระ  อยางนี้   คือ  กุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ    อกศุลเปน 
ปจจัยแกอัพยากตะ   อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ. 
           สองบทวา  อาเสวเน   ตีณ ิ  คือ  ในอาเสวนปจจัย    มวีิสัชนา ๓ 
วาระ  เหมือนกับอัญญมญัญปจจัย. 
           สองบทวา กมฺเม สตฺต   คือ ในกัมมปจจัย  มีวิสัชนา ๗ วาระ 
เหมือนเหตุปจจัย   บรรดาวิสัชนา ๗ วาระเหลาน้ัน   นานักขณิกกัมมปจจัย 
มาในวิสัชนา ๒ วาระ   ใน ๕ วาระ   (ที่เหลือ) มาไดเฉพาะสหชาตปจจัย 
เทาน้ัน. 
           สองบทวา วิปาเก  เอก      ไดแก  วิปากปจจัย   มี ๑ วาระ      คือ 
อัพยากตะกับอัพยากตะ.  
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           ใน อาหารปจจัย   อินทริยปจจยั   ฌานปจจัย   และ มัคคปจจัย 
มีวิสัชนาปจจัยละ  ๗ วาระ   เหมือนกับเหตุปจจัยนั้นเอง     ก็ในอธิการน้ี  
อินทริยปจจัยมาแลว   ดวยอํานาจสหชาตะและปุเรชาตะ.  
           สองบทวา สมฺปยุตฺเต ตีณิ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ   ไดแก 
ในสัมปยุตตปจจัย  มีวิสชันา ๓ วาระ  เชนเดียวกบัอัญญมัญญปจจัย. 
           สองบทวา วิปฺปยุตฺเต ปฺจ    ความวา   ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี
วิสัชนา ๕ วาระ  อยางนี้   คือ  วิสัชนาที่มีกุศลเปนมูล ๑ วาระ   มีอกุศล 
เปนมูล ๑ วาระ    มีอัพยากตะเปนมูล ๓ วาระ    คือ อัพยากตะกับกุศล 
และ อัพยากตะกับอกุศล   เปนปจจัยโดยสหชาตะและปจฉาชาตะ  อัพยา- 
กตะกับอัพยากตะ เปนปจจัยโดยสหชาตะ ปุเรชาตะ แสะปจฉาชาตะ กุศล 
กับอัพยากตะ   และอกุศลกับอัพยากตะ เปนปจจัยโดยวัตถุปุเรชาตะ. 
           สองบทวา อตฺถิยา  เตรส  ความวา ในอัตถิปจจัย  มีวิสชันา ๑๓ 
วาระ  อยางนี้  คือ มกีุศลเปนมูล ๓ วาระ  คือ กุศลกับกุศลเปนปจจัยโดย 
สหชาตะ   อัพยากตะกับกุศลเปนปจจัยโดยสหชาตะและปจฉาชาตะ  กุสลา- 
พยากตะกับกุศลเปนปจจัยโดยสหชาตะอยางเดียว   ที่มีอกุศลเปนมูล ก็ม ี๓ 
วาระเหมือนกัน แต อัพยากตะกับอัพยากตะ เปนปจจัยโดยสหชาตะ ปุเร- 
ชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ  และอินทริยปจจัย   กุศลและอัพยากตะ  และ 
อกุศลกับอัพยากตะ   เปนปจจัยโดยวัตถารัมมณปุเรชาตปจจัย   กุศลและ 
อัพยากตะ      เปนปจจัยแกกุศลโดยสหชาตะและปุเรชาตะ     อกุศลและ 
อัพยากตะ นั้นนั่นเทียว เปนปจจัยแกอัพยากตะก็เหมือนกัน   โดยสหชาตะ 
ปจฉาชาตะ  อาหาระ  และอินทริยปจจัย   อกุศลและอัพยากตะ เปนปจจัย 
แกอกุศลโดยสหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ อกุศลและอัพยากตะ นั้นนั่นเทียว  
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เปนปจจัยแกอัพยากตะโดยสหชาตะ   ปจฉาชาตะ   อาหาระ   และอินทริย-    
ปจจัย. 
           ใน นตัถิปจจัย  และ วิคตปจจัย    มีวิสัชนา ๗ วาระ     เหมือน 
อนันตรปจจัย  และสมนันตรปจจัย.    ในคําน้ีวา อวิคเต  เตรส  คือ ใน 
อวิคตปจจัย  ม ี ๑๓ วาระ เหมือนอัตถิปจจัย. 
           ในปญหาวาระอนุโลมนี้ มกีารกําหนดวิธีนับ ๗ อยาง อยางนี้คือ 
วิสัชนา ๑ วาระ   ๓ วาระ   ๕ วาระ   ๗ วาระ   ๙ วาระ   ๑๐ วาระ   ๑๓ 
วาระ.  ในจํานวนวิสัชนา ๗ อยางเหลานั้น  วิสัชนา ๑ วาระ  มี ๑ ปจจัย 
เทาน้ัน  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย. 
           วิสัชนา ๓ วาระ     มี ๕ ปจจัย     ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
ปุเรชาตปจจัย  ปจฉาชาตปจจัย  อาเสวนปจจัย   และสัมปยุตตปจจัย. 
           วิสัชนา ๕ วาระ มี ๑ ปจจัยเทานั้น  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           วิสัชนา ๗ วาระ  มี  ๑๐ปจจัย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  อนันตร-  
ปจจัย  สมนันตรปจจัย    กัมมปจจัย  อาหารปจจัย  อินทริยปจจัย  ฌาน- 
ปจจัย  มัคคปจจัย  นัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย. 
           วิสัชนา ๙ วาระ     ม ี๓ ปจจัย       ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
สหชาตปจจัย    และอุปนิสสยปจจัย. 
           วิสัชนา ๑๐วาระ   มี ๑ ปจจัย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           วิสัชนา ๑๓ วาระ  ม ี๓ ปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  อัตถิ- 
และอวิคตปจจัย. 
           ฉะน้ัน ผูศึกษากําหนดวาระท้ังหลายท่ีแสดงไวในปจจัยนั้น ๆ    ดัง 
ไดชี้แจงมาน้ี   ดวยอํานาจแหงจํานวนใหดี    แลวพึงทราบจํานวนในการ  
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เทียบเคียงปจจัยในทุกมูลและติกมูลเปนตน        ดวยอํานาจแหงปจจัยเหลา 
นั้น.  
           บัณฑิตไมควรประกอบปจจัยที่เปนวิสภาคะกัน    หรือท่ีขัดแยงกันไว 
ดวยกัน.  คืออยางไร.  คือ อธิบดีที่เหลือเวนวีมังสาธิปติ  และในอารัมมณ-  
ปจจัย   อนันตรปจจัย   สมนันตรปจจัย   อุปนิสสยปจจัย    ปุเรชาตปจจัย 
ปจฉาชาตปจจัย   กัมมปจจัย    อาเสวนปจจัย    อาหารปจจัย   ฌานปจจัย 
นัตถิปจจัย   วิคตปจจัย    เปนวิสภาคะแหงเหตุปจจัยกอน.    สหชาตปจจัย 
เปนตน เปนสภาคะแหงเหตุปจจัยนั้น.  เพราะเหตุใด.  เพราะมีสภาพเหมือน 
กัน.  จริงอยู  เหตุปจจัยปนปจจัยโดยเหตุ  แกธรรมเหลาใด ก็เปนสหชาต 
ปจจัยเปนตน    แกธรรมเหลาน้ันดวย   แตหาเปนอารัมมณปจจัยเปนตน แก 
ธรรมเหลาน้ันไม   เหตุนัน้อารัมมณปจจัยเปนตน   จึงชื่อวา  เปนวิสภาคะ 
แกเหตุปจจัยนั้น    เพราะฉะนั้น    เหตุปจจัยนั้นจึงไมควรประกอบไวกับ 
อารัมมณปจจัยเปนตนเหลาน้ัน       หรือวาไมควรประกอบอารัมมณปจจัย 
เปนตน เหลาน้ันไวกับเหตุปจจัยนั้น. 
           แมปุเรชาตปจจัย    ปจฉาชาตปจจัย    สัมปยตุตปจจัย     วิปปยุตต- 
ปจจัย   อัตถปิจจัย  นัตถิปจจัย  วิคตปจจัย   และอวิคตปจจัย   ก็ขัดแยงกัน 
และกัน  จึงไมควรประกอบไวดวยกันอีก.  บรรดาธรรมเหลาน้ัน    ผูศึกษา 
จะไดวาระเหลาใดในการประกอบกบัธรรมท่ีเขากันได   เวน ธรรมที่เขากัน 
ไมไดเสีย     เพ่ือจะแสดงวาระเหลาน้ันโดยสังเขป    พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา   เหตุปจฺจยา   อธปิติยา   จตฺตาริ  เปนตน      (ในเพราะเหตุปจจัย 
อธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ). 
           บรรดาวาระเหลาน้ัน    เพราะการเทียบเคียงเหตุปจจัยกับอธิปติปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 577 

(เพราะเอาเหตุปจจัยรวมกับอธิปติปจจัย)    ได ๗ วาระ   ดวยอํานาจแหง  
ปจจัยที่นอยกวาก็จริง ถึงอยางนั้น เพราะในบรรดาอธิบดีทั้งหลาย วีมังสา- 
ธิบดีเทาน้ันเปนเหตุปจจัย  นอกนี้หาเปนไม ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา   
จึงทรงเวน ธรรมที่เปนวิสภาคะ  (เขากันไมได )  เสียแลว   ตรสัวา  จตฺตาริ 
ดวยอํานาจแหงธรรมที่เปนสภาคะกัน .   วิสัชนา ๔ วาระเหลาน้ัน   ผูศึกษา 
พึงทราบอยางนี้ คือ กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมดวยอํานาจของเหตุ- 
ปจจัย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. คือวีมังสาท่ีเปนกุศล เปนปจจัยแกขันธ 
ที่สัมปยุต กศุลธรรมเปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   คือ วีมังสาธิบดีที่เปนกุศล   เปนปจจัยแกรูป 
 ืที่มีจิตเปนสมุฏฐาน, กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   คือ  วีมังสาธิบดีที่ 
เปนกุศล เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตและรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน, อัพยากต- 
ธรรมเปนปจจัยแกอัพยากตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย    ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย   คือ วีมังสาธิบดีที่เปนวิปากาพยากตะ  และกิรยิาพยากตะ  
เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตและรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน.   กใ็นทนีี้พึงถือเอา 
วิปากาพยากตะจากโลกุตตธรรมเทาน้ัน    สวนอารมัมณปจจัยและอนันตร- 
ปจจัยเปนตน   ทานไมประกอบไว   เพราะเปนวิสภาคะกัน   ผูศึกษาครั้น 
ทราบวาระท่ีมีไดและไมไดในปจจัยทั้งหมดโดยอุบายน้ีแลว       พึงอธิบาย 
วาระดวยอํานาจที่มีได. 
           สองบทวา สหชาเต สตฺต  ความวา ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ 
ที่ไดแลวในเหตุปจจัย   สองบทวา อฺมฺเ  ตีณิ  ไดแก ในอัญญ- 
มัญญปจจัย มี ๓ วาระ  คือ วิสัชนาที่ไดในสุทธิกอัญญมัญญปจจัย  (อัญญ-  
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มัญญปจจัยลวน) นั่นเอง.    สองบทวา นิสฺสเย สตฺต ไดแก   ในนสิสย-  
ปจจัย   มี ๗ วาระ    คือ  วิสัชนาที่ไดในเหตุปจจัย.    สองบทวา วิปาเก 
เอก คือ ๑ วาระ    ที่ไดในวิบากปจจัยลวน ๆ.     คําวา อินฺทริยมคฺเคสุ 
จตฺตาริ   ในอินทริยปจจัยและมัคคปจจัย   มี ๔ วาระ   มีนัยดงัท่ีกลาวแลว 
ในหนหลังน่ันเอง.     สองบทวา สมฺปยุตฺเต  ตีณิ  ไดแก ในสัมปยุตต-   
ปจจัย  มี ๓ วาระ   คือ  วิสัชนาที่ไดในสุทธิกสัมปยุตตปจจัยน่ันเอง. สอง 
บทวา  วิปฺปยุตฺเต ตีณิ  ไดแก  ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี ๓ วาระ   ผูศึกษา 
พึงทราบวิสัชนาที่ยกเอารูป      มกีุศลจิตเปนตน เปนสมุฏฐานข้ึนเปนปจจ- 
ยุบบัน.      สองบทวา  อตฺถิอวิคเตสุ  สตฺต   ในอัตถปิจจัยและอวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ คือ วิสัชนาที่ไดในเหตุปจจัยนั่นเอง ดวยประการดังพรรณนา 
มาแลวน้ี. 
          เหตุปจจัย  ไดการประกอบอธิบายรวมกับปจจัยสิบเอ็ด    มีอธิปติ- 
ปจจัยเปนตนเหลาใด  พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงวิธีนับในทุมูลกนัย 
ดวยอํานาจแหงปจจัยเหลาน้ันแลว   บดันี้  เพ่ือจะทรงแสดงวิธีนับใน 
ติมูลกนัยเปนตน  จึงทรงตั้งขอกําหนดตรัสวา  เหตุสหชาตนิสฺสยอตฺถิ 
อวิคตนฺติ  สตฺต  ในเพราะปจจัย ๕ คือ เหตุ  สหชาตะ  นิสสยะ  อัตถ ิ
และอวิคตปจจัย มี ๗  วาระ  เปนตนดวยประการฉะน้ี. 
          แตในคัมภีรทั้งหลาย   พระอาจารยเขียนชื่อปจจัยมีอักขระตกไป 
อยางนี้  คือ นิสฺส  อุปนิสสฺ อธิปาติ   คําน้ันทานเขียนดวยอํานาจลืมใสใจ 
เพราะฉะนั้น  ในฐานะเชนนั้นจึงควรเติมบาลีเสียใหทราบ  ก็ขอกําหนดท่ี 
ทานต้ังไวนั้นยอมแสดงถึงอรรถนี้วา   เหตุปจจัยนี้ยอมไดวิสัชนา ๗ วาระ 
ที่ไดในวิภังคของตนเทานั้น  เพราะรวมเขากับปจจัย ๔  มีสหชาตปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 579 

เปนตน.     กถ็าหากรวมอัญญมัญญปจจัยลงในอธิการน้ี   ยอมไดวิสัชนา  
๓ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย,   ถารวมสัมปยุตตปจจัยเขาดวยก็คงไดวิสัชนา 
๓ วาระ เหลาน้ันเอง.    ในเหตุวิปปยุตตทุกะ   ถารวมวิปปยุตตปจจัยเขาไป 
ดวยกันก็ไดวิสัชนา ๓ วาระ.  ถารวมวิปากปจจัยดวย   ยอมไดวิสัชนาวาระ 
เดียวเทาน้ัน    เพราะเทียบเคียงปจจัยท้ังหมดท่ีเปนสภาคะกับวิบาก.    กถ็า   
รวมอินทริยปจจัยและมัคคปจจัยเขาไปในที่นี้ดวย ยอมไดวิสัชนา ๔ วาระ 
ที่ไดในทุมูลกนัย   กับดวยอินทริยะและมัคคปจจัยเหลาน้ัน. 
           ถารวมอัญญมัญญปจจัยกับปจจัยทั้งสองน้ัน     ใหนําวิสัชนาออกเสีย 
๒ วาระ   คือ กุศลธรรม   เปนปจจัยแกอัพยากตะ   กุศลธรรม  เปนปจจัย 
แกกุศลธรรมและอัพยากตะ     ในบรรดาวิสัชนา ๔ วาระที่แสดงไวใน 
เหตาธิปติทุกะ  ยอมไดวิสัชนา ๒ วาระที่เหลือ  ถึงจะเพ่ิมสัมปยุตตปจจัย 
เขาไปในท่ีนั้นอีก  ก็คงไดวิสัชนา ๒ วาระเหลาน้ันเอง.  ก็ถาเพ่ิมวิปป- 
ยุตตปจจัยเขาไป    จะไดวิสัชนา ๒ วาระนอกจากนั้นดวย    ถาเพ่ิมวิปาก- 
ปจจัยเขาไปในปจจัยเหลาน้ัน ยอมไดวิสัชนาวาระเดียวในที่ทุกแหง.  ก็เม่ือ 
ไมผนวกปจจัยที่มีวิธีคํานวณไดนอยกวาเหตาธิปติทุกะกับอธิปติปจจัย ยอม 
ไดวิสัชนา  ๔  วาระเทาน้ัน.   เมื่อผนวกเขาไปดวย   ยอมไดวิสัชนา ๒ วาระ 
และ ๑ วาระ      ดวยอํานาจแหงปจจัยเหลาน้ันแล.      ผูศึกษาครั้นทราบ 
จํานวนที่ไดอยูในการประกอบรวมกันแหงปจจัยนั้น ๆ  ดังพรรณนามานี้ 
แลว   พึงขยายจํานวน (วิธีนับ) ในติมูลกนัยเปนตนตอไป. 
           ก็บรรดาฆฏนาเหลาน้ี      พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยอํานาจเหตุ- 
ปจจัย  อันมี ๙ ฆฏนาโดยสามัญ  ฆฏนา ๔ ฆฏนากอนฆฏนาท้ังปวงเปน 
อวิปากฆฏนาเทาน้ัน    (คือ ยังไมมีวิปากปจจัยที่รวมดวย)   แตในตอน  
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วิสัชนาอัพยากตะกับอัพยากตะ    ยอมไดวิบากเหตุในที่นี้ดวย.   ฆฏนา ๕ 
ฆฏนาตอจากน้ันตรัสไวดวยอํานาจเหตุที่เปนวิบาก.    วิบากที่เปนสหชาตะ  
และรูปที่เปนสหชาตะกับวิบากทั้งหมด    ก็ตรัสไวในที่นั้นดวย     บรรดา 
ฆฏนาเหลานั้น    วิบาก    และรูปที่มวิีบากน้ันเปนสมุฏฐาน     ยอมไดใน 
ฆฏนาที่ ๑. 
           วิบากและวัตถุรูปในปฏิสนธิกาลไดใน ฆฏนาที่ ๒.   
           ใน ฆฏนาที่ ๓  ไดเฉพาะอรูปธรรมอยางเดียว. 
           ฆฏนาท่ี ๔  ไดเฉพาะรูปที่มีวิบากจิตเปนสมุฏฐานอยางเดียว. 
           ฆฏนาท่ี ๕  ไดเฉพาะวัตถุรูปเทาน้ัน. 
           ฆฏนา ๑๕ ตอจากนั้น   เกี่ยวของกับอินทรีย    ตรัสไวดวยอํานาจ 
อโมหเหตุ.     ในบรรดาฆฏนา ๑๕ เหลาน้ัน     พวกแรกมี ๙ ฆฏนาไมมี 
อธิบดี.  พวกหลังมี ๖ ฆฏนามีอธิบดี.  แมในบรรดาฆฏนาที่ไมมีอธิบดี ๔ 
ฆฏนาแรก        ในที่ทุกแหงตรัสดวยอโมหเหตุเหมือนกันหมดโดยสามัญ. 
๕  ฆฏนาหลงัตรัสดวยอํานาจอโมหเหตุที่เปนวิบาก.  
           บรรดาฆฏนาที่ไมมีอธิบดีเหลานั้น     ฆฏนาแรก  ทรงแสดงไวใน 
เหตาธิปติทุกะในหนหลังวา มี ๔ วาระ. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๒  ขาดรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๓ ไมมีวัตถุรูป. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๔  ไดกุศลธรรมเปนปจจัยแกจิตตชรูป    อัพยากตะ 
ยอมไดรูปที่มีอัพยากตะเปนสมุฏฐานเทาน้ัน      (จิตตชรูปและปฏิสนธ-ิ 
กัมมชรูป).                                                                  
           ฆฏนาท่ี ๕    ที่ประกอบดวยวิบาก   นอกจากนั้นมีนัยดังกลาวแลว  
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ในหนหลัง.   บรรดาฆฏนาที่มีอธิบดี ๓ ฆฏนาขางตน   ตรัสไวดวยอํานาจ   
แหงเหตุทั้งท่ีเปนวิบากและไมเปนวิบากโดยสามัญ.   
           บรรดาฆฏนาเหลานั้น    ใน ฆฏนาที่ ๑ มี ๔ วาระ   มีนยัดังกลาว  
แลวน่ันแล. 
           ใน ฆฏนาท่ี  ๒  ไมมีรูป. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๓ ไมมีอรูป.  ๓ ฆฏนานอกจากน้ันตรัสไวดวยอํานาจ  
แหงเหตุฝายวิบาก. 
           บรรดาฆฏนาเหลานั้น  ฆฏนาท่ี ๑ ไดทั้งรูปและนาม. 
           ฆฏนาท่ี  ๒  ไดแตนามเทาน้ัน. 
           ฆฏนาท่ี ๓ ไดเฉพาะรูปแล. 
           ผูศึกษา  ครั้นทราบวิธีคํานวณที่ไดในการประกอบรวมแหงปจจัย 
นั้น ๆ     ดังพรรณนามาแลว      พึงขยายวิธีคํานวณในติมูลกนัยเปนตน 
ตอไป. 
                                     เหตุมุลกนัย  จบ 
 
                                     อารัมมณมูลกนัย 
           พึงทราบวินิจฉัย ในฆฏนาที่มอีารมณเปนมูล ตอไป.   ปจจัย ๗ มี 
อธิปติปจจัยเปนตน     เปนสภาคะกับอารัมมณปจจัย    ที่เหลือ ๑๖ ปจจัย 
เปนวิสภาคะ เพราะฉะนั้น   อยาประกอบปจจัย๑๖เหลาน้ัน (กับอารัมมณ- 
ปจจัย) ประกอบเฉพาะ ๗ ปจจัยเทาน้ัน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา 
อธิปติยา สตฺต     ความวา ในอธิปติปจจัย   มีวิสัชนา ๗ วาระ     คือ  
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วิสัชนา ๓ วาระ     ที่มีกศุลเปนมูลอยางน้ี    คือ กุศลธรรมเปนปจจัยแก  
กุศลธรรม ๑   แกอกุศลธรรม ๑   แกอัพยากตธรรม ๑,   วิสัชนา ๑ วาระ   
มีอกุศลเปนมูล,  วิสัชนา ๓ วาระมีอัพยากตะเปนมูล.  สองบทวา นิสฺสเย 
ตีณิ   คือ วิสชันา ๓ วาระ   มีอัพยากตะเปนมูลดวยอํานาจแหงวัตถุนั่นเอง. 
สองบทวา อุปนิสฺสเย สตฺต  เหมือนท่ีกลาวไวในหนหลัง.     สองบทวา 
ปุเรชาเต  ตีณิ    คือ วิสัชนา ๓ วาระ     ที่มีอัพยากตะเปนมูลดวยอํานาจ 
วัตถุและอารมณ.  สองบทวา วิปฺปยุตฺเต ตีณิ  คือ วิสัชนา ๓ วาระ  ที่ม ี
อัพยากตะเปนมูลดวยอํานาจวัตถุอยางเดียว.   สองบทวา อตฺถิอวิคเตสุ  ตีณิ 
คือ วิสัชนา ๓ วาระ     ทีม่ีอัพยากตะเปนมูลดวยอํานาจวัตถุที่เปนอารมณ. 
เหมือนอยางในเหตุมูลกนัย   ทานต้ังฆฏนาไวเพ่ือแสดงขอกําหนด   ฉันใด 
แมในอารัมมณมูลกนัยเปนตน   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           บรรดาฆฏนาเหลานั้น    ในฆฏนา ๕ ที่ทานต้ังไวในอารัมมณมูลก- 
นัยนี้กอน บรรดาฆฏนาเหลาน้ัน 
           ฆฏนาท่ี ๑     ม ีธบิดีดวยอํานาจอารัมณาธิปติปจจัย     บรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา สตฺต  คือ วิสัชนาที่ไดในอารัมมณาธิปติทุกะนั่นเอง. 
           ฆฏนาท่ี ๒  ไมมีอธิบดี.    บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตีณิ  คือ 
วิสัชนาที่อัพยากตะเปนมูล    ดวยอํานาจแหงวัตถุและอารมณหรืออารมณ 
อยางเดียว. 
          ฆฏนาท่ี ๓  ประกอบในนิสสยปจจัย.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
ตีณิ คือ มีอัพยากตะเปนมูลดวยอํานาจวัตถุ. 
          ฆฏนาท่ี ๔  และ ฆฏนาท่ี ๕   มอีธิบดี   ในสองขอนั้น    บทวา 
เอก  ในฆฏนาที่ ๔     ไดแก อกุศลที่มีอัพยากตะเปนมูล   ดวยอํานาจวัตถุ  
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และอารมณหรือดวยอํานาจอารมณ.    บทวา  เอก  ในฆฏนาท่ี ๕   ไดแก 
อกุศลที่มีอัพยากตะเปนมูลโดยเปนนสิสยปจจัย.      
           ผูศึกษาพึงทราบวิธีนับในติมูลกนัยเปนตน     ดวยอํานาจปจจัยที่ได 
อยูในอธิการน้ี    ดังพรรณนามาแลว.     แมในนัยที่มีอธิปติปจจัยเปนมูล 
ก็เหมือนกัน.    แตสําหรับขาพเจาจะไมขอกลาวอธิบายอยางพิสดาร    ดวย 
อํานาจอารัมมณะ  อินทรยี  และวิปากปจจัย    จะกลาวเฉพาะท่ีสมควรกลาว 
ในที่นั้น ๆ เทาน้ัน. 
 
                                    อธปิติมูลกนัย 
           พึงทราบวินิจฉัย  ใน อธิปติมูลกนัย ตอไป.  สองบทวา สหชาเต 
สตฺต   ในสหชาตปจจัย  มี ๗ วาระ    ไดวิสัชนา ๗ วาระ    คือ วิสัชนา 
๓ วาระ    มกีุศลเปนมูลดวยอํานาจสหชาตาธิปติปจจัย    วิสัชนา ๓ วาระ 
มีอกุศลเปนมูล,  วิสัชนาอีก ๑ วาระ  มีอัพยากตะเปนมูล.  ก็อารัมมณธิปติ- 
ปจจัยยอมไมไดสหชาตปจจัย  และสหชาตปจจัยก็ยอมไมไดอารัมมณาธิปติ- 
ปจจัย.   สองบทวา อฺมฺเ ตีณิ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ 
คือ มีวิสัชนา ๓ วาระ   ดวยอํานาจสหชาตาธิปติปจจัยเทาน้ัน.   สองบทวา 
นิสฺสเย  อฏ   ในนิสสยปจจัย  มี ๘ วาระ  คือ มีกุศลเปนมูล ๓ วาระ. 
มีอกุศลเปนมูล ๓ วาระ,  มีอัพยากตะเปนมูล ๒ วาระ.    จริงอยู   อธิบดี 
ที่เปนอัพยากตะ  ยอมเปนที่อาศัยแหงอัพยากตธรรม  โดยเปนสหชาตปจจัย 
และอารัมมณปจจัย   เปนที่อาศัยแหงอกุศล    โดยเปนอารัมมณปจจัยอยาง 
เดียว    แตไมเปนที่อาศัยแหงกุศลธรรมโดยประการท้ังสอง     วิสัชนาที่มี  
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อัพยากตะเปนมูลมี ๒ วาระเทาน้ัน  รวมเปนวิสัชนา ๘ วาระ  ดวยอธิบาย  
มาน้ี.     
           วิสัชนา ๗ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัยเหมือนกับอารัมมณปจจัยนั้นเอง. 
สองบทวา  ปุเรชาเต  เอก  ในปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   อัพยากตาธิบดี 
เปนปจจัยแกอกุศล    ดวยอํานาจอารมณ.    สองบทวา  วิปาเก  เอก   ใน 
วิปากปจจัย   มี   วาระ    คือ โลกุตตรอัพยากตะกับอัพยากตะ.    วิสัชนา 
๗ วาระ  ในอาหารปจจัยเปนตน   ไดแลวในเอกมูลกนัยในหนหลังน่ันเอง. 
สองบทวา  วิปฺปยุตฺเต  จตฺตาริ     ในวิปปยุตตปจจัย  ม ี๔ วาระ    คือ 
อัพยากตะกับกุศล,   อัพยากตะกับอกุศล,   อัพยากตะกับอัพยากตะ,   และ 
กุศลกับอัพยากตะ.   วิสัชนา ๘ วาระในอัตถิปจจัยและอวิตตปจจัยเชนเดียว 
กับนิสสยปจจัยนั่นเอง. 
           ก็ในอธิการน้ี     ฆฏนาท้ังหลายทานไมประกอบกับอารัมมณปจจัย  
เปนตน ตามลําดับ    ประกอบกับอัตถิปจจัยและอวิคตปจจัยกอน.    ถามวา 
เพราะเหตุไร ?   ตอบวา   เพราะรวมอธิบดีทั้งสองปจจัย  ไวดวยกัน. 
          บรรดาฆฏนาเหลานั้น  ในฆฏนาตน ไดวัตถุที่เปนอารมณ (วัตถา- 
รัมมณะ)   ดวยอํานาจของอารัมมณาธิปติปจจัย. 
           ในฆฏนาท่ี ๒   ไดวัตถุอยางเดียว    สําหรบับุคคลผูยินดีอยางหนัก 
ดวยอํานาจเปนที่อาศัย    (สําหรับบุคคลผูทําไหหนักดวยอํานาจเปนที่อาศัย 
แลวยินดีอยู). 
           ในฆฏนาท่ี ๓   ไดธรรมมีกุศลเปนตน    เปนปจจัยแกรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของสหชาตาธิปติปจจัย.      ไดวัตถุเปนปจจัยแกอกุศล      ดวย 
อํานาจของอารัมมณาธิปติปจจัย.  
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           ฆฏนา ๓ ขอ  นอกจากน้ันตรัสไวดวยอํานาจอารัมมณาธิปติปจจัย. 
บรรดาฆฏนาเหลาน้ัน  วิสัชนา ๗ วาระ  ในฆฏนาท่ี ๑  ขาพเจากลาวไว 
เรียบรอยแลวในหนหลัง.       
           บทวา เอก  ในฆฏนาที่ ๒   คือ วัตถุที่เปนอารมณที่เกิดกอนเปน 
ปจจัยแกอกุศล.   ในฆฏนาที่ ๓   วัตถุเทาน้ันเปนปจจัยแกอกุศล. 
           ฆฏนา ๓   ขอตอจากน้ัน     ทั่วไปแกธรรมท้ังที่เปนวิบากและมิใช 
วิบาก    ตรัสไวดวยอํานาจสหชาตาธิปติปจจัย.    บรรดาฆฏนาเหลาน้ันใน 
ฆฏนาท่ี ๑  ไดทั้งรูปและอรูป. 
           ฆฏนาท่ี ๒  ไดเฉพาะอรูปอยางเดียว. 
           ฆฏนาท่ี ๓  ไดรูปเทาน้ัน. 
           ฆฏนาท่ี ๓  ขอนอกจากนั้น ตรัสไว ดวยอํานาจวิปากาธิปติปจจัย. 
           แมบรรดา ๓ ฆฏนานั้น  ฆฏนาท  ๑  ไดทั้งรปูและอรูป. 
           ฆฏนาท่ี ๒  ไดอรปู. 
           ฆฏนาท่ี ๓  ไดเฉพาะรูปเทาน้ัน. 
           ฆฏนา ๖  นอกจากน้ันประกอบดวยอาหาระและอินทริยปจจัย  ตรัส 
ไวดวยอํานาจแหงจิตตาธิปติปจจัย.    บรรดาฆฏนา ๖ ฆฏนาเหลาน้ันไมมี 
วิบาก ๓ ฆฏนา  มีวิบาก ๓ ฆฏนา.   วิธีคํานวณในฆฏนาเหลานั้นแจมแจง 
แลวแล.   ฆฏนา ๖ ฆฏนานอกจากน้ันตรัสไวดวยอํานาจวิริยาธิปติ. 
           ถามวา   ก็เม่ือวาตามลําดับอธิบดีแลว    พระผูมีพระภาคเจาพึงตรัส  
ฆฏนาดวยอํานาจวิริยาธิปติไวเปนอันดับแรกมิใชหรือ   (แต) ทําไมพระ- 
พุทธองคจึงไมตรัสอยางนั้น.       แกวา   เพราะฆฏนาเหลาน้ันเหมือนกับ 
ฆฏนาท่ีตรัสไวดวยอํานาจเหตุขางหนา.  จริงอยู  ฆฏนาท่ีตรัสไวดวยอํานาจ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 586 

เหตุขางหนาเกี่ยวเนื่องดวยมรรค    เพราะอโมหเหตุเปนวีมังสาธิปติ    และ  
เพราะวีมังสาธิปติเปนตัวสัมมาทิฏฐิ.   อน่ึง แมวิรยะก็จัดเปนมรรค  เพราะ 
เปนสัมมาวายามะ   และมิจฉาวายามะ   เพราะฉะน้ัน  ฆฏนาท้ังหลายพระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสหมุนเวียนไปกับวิริยะน้ันวา      เหมือนกนักับฆฏนา  
ที่ตรัสไวดวยอํานาจแหงเหตุขางหนา.       วิธีคํานวณแมในฆฏนาเหลาน้ัน 
แจมแจงแลวแล. 
 
                              อนันตร-สมนันตรมูลกนัย 
           บทวา สตฺต ๗  นฆฏนาที่มี    อนันตรปจจัยและสมนันตรปจจัย 
เปนมูล   ความวา  มีวิสัชนา ๗ วาระอยางนี้  คือ  กศุลเปนปจจัยแกกุศล 
และแกอัพยากตะ,    อกุศลเปนปจจัยแกอกุศลและแกอัพยากตะ,    อัพยา- 
กตะเปนปจจัยแกกุศลแกอกุศล     และแกอัพยากตะแมทั้ง ๓.    สองบทวา 
กมฺเม  เอก   ในกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   คือ กุศลมัคคเจตนา   เปนปจจัย 
แกวิปากาพยากตะของตน    ก็ในปจจัยเหลาน้ันมีฆฏนา ๓ เทาน้ัน   ฆฏนา 
เหลาน้ัน  ประกอบตามลําดับวิสัชนาที่มีวาระมาก. 
           พึงทราบวินิจฉัยใน ฆฏนาที่มสีหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย และ 
นิสสยปจจัยเปนมูล ตอไป.    ปจจัยใด ๆ ที่ตรัสไวในทุมูลกนัย   ปจจัย 
นั้นเปนสภาคะกับปจจัยที่อยูขางตน    เพราะฉะน้ัน   ผูศึกษาครั้นทราบวิธี 
คํานวณในทุมูลกนัยแลว       พึงทราบวิธีคํานวณในฆฏนาท้ังหลายในที่ทุก 
แหงดวยอํานาจปจจัยที่คํานวณไดนอยกวาในบรรดาปจจัย     ทีน่ํามาเชื่อม 
ขางปลาย.   
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                                  สหชาตมูลกนัย  
           บรรดาฆฏนาเหลานั้น    ฆฏนาท่ีมี สหชาตปจจัยเปนมูล   มี ๑๐ 
ฆฏนา  ในฆฏนา๑๐น้ันที่เปน อวิปากฆฏนา มี ๕ ฆฏนา เปน สวิปาก- 
ฆฏนา มี ๕ ฆฏนา.                                                         
           ในสองอยางนั้น ที่เปน อวิปากฆฏนา กอน   ใน ฆฏนาท่ี ๑   ม ี
วิสัชนา ๙ วาระอยางนี้   คือ  กุศลเปนปจจัยแกกุศล.     แกอัพยากตะและ 
แกกุสลาพยากตะ,      กุสลาพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ     รวมเปน ๔ 
วาระ.     อกศุลเปนปจจัยแกอกุศล     แกอัพยากตะ     แกอกุสลาพยากตะ, 
อกุสลาพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากคะ   อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ 
เทาน้ัน.     บรรดาวิสัชนาเหลาน้ันในวิสัชนา ๘ วาระ     มีกุศลและอกุศล 
เปนตน     ไดทั้งอรูป (นาม)  และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน    ในอัพยากตะ 
ไดวัตถุรูป. บรรดารูปทั้งหลาย วัตถุรปูเทาน้ันมีไดในวิสัชนาฝายอัพยากตะ 
ใน ฆฏนาที ่๒. 
           บรรดาฆฏนาแมทั้ง ๓  อรูปเทาน้ันมีไดในฆฏนาที่ ๓. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๔  ไดเฉพาะรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานเทาน้ัน. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๕ ไดอรูปธรรมกบัวัตถุรูปในปฏิสนธิกาล. 
           ใน สวิปากฆฏนา  ใน ฆฏนาที่ ๑  ไดวิบากจิต  และรูปทีม่ีวิบาก- 
จิตเปนสมุฏฐาน.                                                                   
           ฆฏนาท่ี ๒   ไดวิบากและวัตถุรูป. 
           ฆฏนาท่ี ๓  ไดวิบากอยางเดียว. 
           ฆฏนาท่ี ๔  ไดรูปที่มีวิบากจิตเปนสมุฏฐานอยางเดียว.  
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           ฆฏนาท่ี ๕  ไดเฉพาะวัตถุรูป.  
 
                                   อัญญมัญญมูลกนัย 
           ใน อญัญมัญญมูลกนัย    มีฆฏนา ๖    บรรดาฆฏนา ๖ เหลาน้ัน 
๓ ฆฏนาแรกเปนอวิปากฆฏนา ๓ ฆฏนาทายเปนสวิปากฆฏนา วิธีคํานวณ  
ในฆฏนาเหลาน้ันแจมแจงแลว. 
 
                                        นิสสยมูลกนยั 
           พึงทราบวินิจฉัยในนัยที่มี นิสสยปจจัยเปนมูล  ตอไป.       คําวา 
นิสฺสยปจฺจยา อารมมฺเณ ตีณิ    เพราะนิสสยปจจัย   ในอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ   ผูศึกษาพึงทราบวิสัชนา ๓ วาระ  ดวยอํานาจแหงกุศลเปนตน 
ที่ยกวัตถุข้ึนเปนอารมณเปนไป   (เปนไปโดยเอาวัตถุเปนอารมณ).    สอง 
บทวา อุปนิสฺสเย เอก    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   คือ อกศุลที่ยึด 
วัตถุเปนอารัมมณูปนิสสัยเกิดข้ึน คําท่ีเหลือพึงทราบตามน้ีที่ขาพเจากลาว 
แลวในทุกะมูลกนัยในหนหลัง. 
           ก็ในนิสสยปจจัยน้ีมีฆฏนา ๒๐ ฆฏนา.     บรรดาฆฏนาเหลาน้ัน ๖ 
ฆฏนาขางตน    ตรัสไวดวยอํานาจสหชาตะและปุเรชาตะ.    ๔  ฆฏนานอก 
จากน้ัน  ตรัสดวยอํานาจปุเรชาตะอยางเดียว.   ตอไป ๑๐ ฆฏนา  ตรัสดวย 
อํานาจสหชาตะอยางเดียว. 
           ในบรรดาฆฏนาเหลาน้ัน  คําวา  เตรส ๑๓  ใน ฆฏนาที่ ๑  ไดแก 
วิสัชนา ๑๓ วาระ  ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนั่นเทียว   ในนิสสยปจจัย-  
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วิภังค.    คําวา  อฏ ๘  ใน ฆฏนาท่ี ๒    ไดแกวิสัชนา ๘ วาระ  คือ  
วิสัชนา ๗ วาระ    ดวยอํานาจแหงสหชาตาธิปติปจจัย    และ ๑ วาระ  ที ่
อกุศลกระทําวัตถุใหหนัก.  
           คําวา สตฺต ๗ วาระ  ใน ฆฏนาที่ ๓  คือ วิสชันา ๗ วาระ  ที่ได 
แลวในอินทริยปจจัยนั่นเทียว.  
           คําวา ปฺจ ๕ วาระ  ใน ฆฏนาที่ ๔  คือ วิสชันา ๕ วาระ ที่ได 
แลวในวิปปยุตตปจจัยนั่นเทียว. 
           คําวา จตฺตาริ  ๔  วาระ   ใน ฆฏนาท่ี ๕   ไดแก  วิสัชนาที่มีกุศล 
เปนตน        เปนปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน     และวัตถุเปนปจจัยแก 
อกุศล.  
           คําวา ตีณิ ๓ วาระ  ใน ฆฏนาท่ี ๖  คือ กุศลเปนตน   เปนปจจัย 
แกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน. 
           ในบรรดาฆฏนา ๔ ฆฏนาดวยสามารถแหง ปุเรชาตปจจัย.   คําวา 
ตีณิ ๓ วาระ   ใน ฆฏนาท่ี ๑    วัตถุเปนปจจัยแกกุศลเปนตน    และวัตถ ุ
มีจักขุเปนตนเปนปจจัยแกอัพยากตะ. 
           ใน ฆฏนาท่ี  ๒  วัตถุเทาน้ัน   เปนปจจัยแกกุศลเปนตน. 
           ใน  ฆฏนาท่ี ๓   คําวา  เอก   คือ วัตถุเปนปจจัยแกอกุศล. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๔   วัตถุมีจักขุเปนตน     เปนปจจัย แกหมวด ๕   แหง 
วิญญาณจิต  (คือ ทวิปญจวิญญาณ).     ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยที่ขาพเจา 
จําแนกฆฏนา ๑๐ ออกเปน ๒  ฝาย    คือ สวิปากฆฏนา    และ อวิปาก- 
ฆฏนา  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัยแลวกลาวไวในสหชาตมูลกนัย.  
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                                  อุปนิสสยมูลกนยั     
           พึงทราบวินิจฉัยในฆฏนาที่มี อุปนิสสยปจจัยเปนมูล ตอไป.  สอง 
บทวา  อารมมฺเณ  สตฺต  ในอารัมมณปจจัย   มี ๗ วาระ   คือ วิสชันาที่ได 
ในอารัมมณูปนิสสยปจจัย.   คําวา  อธิปติยา  สตฺต  ในอธิปติปจจัย   มี ๗ 
วาระ       ก็ไดแกวาระเหลาน้ันเหมือนกัน.        บรรดาอนันตรปจจัยและ 
สมนันตรปจจัย       วิสัชนาเหลาน้ันแหละไดในอนันตรปนิสสยปจจัยดวย. 
สองบทวา  นิสฺสเย  เอก   ในนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระคือ วัตถุเปนปจจัย 
แกอกุศล.        สองบทวา  ปุเรชาเต  เอก    ในเปุเรชาตปจจัย   มี  ๑  วาระ 
ไดแก วัตถุหรืออารมณเปนปจจัยแกอกุศลนั้นนั่นเอง.   สองบทวา  อาเส- 
วเน  ตีณิ    ในอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ    ตรัสไวดวยอํานาจอนันตรูป- 
นิสสยปจจัย.   สองบทวา  กมฺเม  เทฺว   ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ  ตรัสไว 
ดวยอํานาจปกตูปนิสสยปจจัย.   แตวา  โลกุตตรกุศลเจตนา  ยอมเปนแม 
อนันตรปนิสสยปจจัย.     สองบทวา  วิปฺปยุตฺเต  เอก   ในวิปปยตุตปจจัย 
มี ๑ วาระ   ตรัสไวดวยอํานาจอารัมมณูปนิสสัย.   ในอัตถิปจจัยและอวิคต- 
ปจจัยก็เหมือนกัน.                                                                     
          วิสัชนา ๗ วาระ        ในนัตถิปจจัย  และ  วิคตปจจัย  เหมือนกับ 
อนันตรปจจัย. 
          ก็ฆฏนาท่ีมี อุปนิสสยปจจัยเปนมูล  มี ๗ ฆฏนา    บรรดาฆฏนา 
เหลาน้ัน ๓  ขอขางตน     ตรัสดวยอํานาจอารัมมณูปนิสสยปจจัย.    ใน ๓ 
ฆฏนาน้ัน   ในฆฏนาท่ี ๑  บทวา สตฺต ๗ วาระ  ความวา มีวิสัชนา ๗ 
อยางนี้  คือ กุศลเปนปจจัยแกกุศลเปนตน     อัพยากตะก็เหมือนกัน (รวม 
เปน ๖)   อกศุลเปนปจจัยแกอกุศลอยางเดียว.  
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           บทวา  เอก ๑ วาระ    ในฆฏนาท่ี ๒    ความวา  อัพยากตะมีจักขุ 
เปนตน    เปนปจจัยแกอกุศล.    
           ในฆฏนาท่ี ๓    ไดแก  วัตถุเปนปจจัยแกอกุศล.   ๒ ฆฏนาตอจาก 
นั้น     ตรัสไวดวยอํานาจอนันตรูปนิสสยปจจัย.      การคํานวณในฆฏนา 
เหลาน้ันแจมแจงแลว. 
           ตอจากน้ัน อีก ๒ ฆฏนา      ตรัสดวยอํานาจอนันตรูปนิสสยปจจัย 
และปกตูปนิสสยปจจัย.   ใน ๒ ฆฏนานั้นโลกิยกุศลและอกุศลเจตนา ทาน 
ถือเอาโดยความเปนปจจัยในฆฏนาที่ ๑    สวนในฆฏนาท่ี ๒    ถือเอาแต 
โลกุตตรกุศลอยางเดียว.    
 
                                  ปุเรชาตมูลกนัย 
           พึงทราบวินิจฉัย ในฆฏนาที่มปุีเรชาตปจจัยเปนมูล ตอไป.   สอง 
บทวา อารมมฺเณ ตีณิ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ   คือ อัพยากตะ 
เปนปจจัยแกกุศลเปนตน.     สองบทวา  อธิปติยา  เอก   ในอธิปติปจจัย 
มี ๑ วาระ   คือ  อัพยากตะเปนปจจัยแกอกุศล.  ในฆฏนาท่ีเหลือก็นัยเดียว 
กันนี้. 
           ก็ในนัยนี้มีฆฏนา ๗ หมวด   ในฆฏนาเหลาน้ัน  ฆฏนาท่ี  ๑ ตรัส 
ไวดวยอํานาจวัตถุและอารมณ. 
           ฆฏนาท่ี  ๒   ตรัสไวดวยอํานาจวัตถุ. 
           ฆฏนาท่ี ๓ ตรัสดวยอํานาจอารมณ. 
           ฆฏนาท่ี ๔  ตรัสดวยอํานาจแหงเวลาที่วัตถุเปนอารมณ.  
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           ฆฏนาท่ี ๕ ตรัสดวยอํานาจอารัมมณาธิปติปจจัย.  
           ฆฏนาท่ี ๖  ตรัสดวยอํานาจแหงเวลาที่วัตถุเปนอารัมมณาธิปติ. 
           ฆฏนาท่ี ๗ ตรัสดวยอํานาจจักขุวัตถุเปนตน.  
 
                               ปจฉาชาตมูลกนัย 
           พึงทราบวินิจฉัย ในฆฏนาที่มปีจฉชาตปจจัยเปนมูล ตอไป.ปจจัย 
๒๐ ยอมประกอบไมได     ประกอบไดเฉพาะ ๓ ปจจัยเทาน้ัน    ในนัยนี้ม ี
ฆฏนา ๑ เทาน้ันเอง   ฆฏนานั้นพึงทราบดวยอํานาจกุศลเปนตนเปนปจจัย 
แกกาย.   แมในนัยที่อาเสวนปจจัยเปนมูลก็มีฆฏนา ๑ เหมือนกัน. 
 
                                    กมัมมูลกนัย 
           พึงทราบวินิจฉัย ในฆฏนาที่มกีัมมปจจัยเปนมูล  ตอไป.     สอง 
บทวา อนนฺตเร  เอก    ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ทานกลาวไวดวย 
อํานาจเจตนาในมรรค.   ในคําวา อฺมฺเ   ตีณิ  ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๓ วาระ  พึงถือเอาแมวัตถุในปฏิสนธิกาลดวย.  สองบทวา  อุปนิสฺสเย 
เทฺว   ในอุปนิสสยปจจัย   ม ี๒ วาระ   คือ วาระ ๒ ที่กลาวไวในหนหลัง 
ดวยอํานาจอนันตรูปนิสสยปจจัยและปกตูปนิสสยปจจัย.    แมฆฏนาท่ีเหลือ 
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังดังน้ีแล.       ก็ในนัยนีม้ีฆฏนา๑๑ 
หมวด บรรดาฆฏนาเหลานั้น  ๒   ฆฏนาแรกตรัสดวยอํานาจนานักขณิก- 
กัมมปจจัย  โดยแบงเปนปกตูปนิสสัยและอนันตรูปนิสสัย  นอกจาก  
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นั้นอีก ๔ ฆฏนา     ตรัสดวยอํานาจเอกขณิกกัมมปจจัยจากธรรมท้ังท่ีเปน  
สวิบากและอวิบาก.  ในฆฏนา ๔ ขอเหลาน้ัน.  
           ฆฏนาท่ี ๑  ไดจิตตชรูปพรอมกันอรูป. 
           ฆฏนาท่ี ๒  ไดวัตถุพรอมกับอรูป. 
           ฆฏนาท่ี ๓   ไดเฉพาะอรูป อยางเดียว. 
           ฆฏนาท่ี ๔  ไดเฉพาะจิตตชรูป   สวนกฏตัตารูป   ไดในปฏิสนธ-ิ 
กาล.                                                                                    
           ฆฏนา ๕  ฆฏนาอ่ืนจากน้ัน   เปน สวิปากะ  มีนัยอันขาพเจาได 
กลาวไวแลวในหนหลังแล. 
 
                                 วิปากมูลกนัย 
           ฆฏนา ๕ ฆฏนา    ใน นัยท่ีมีปากปจจัยเปนมูล      มีเนื้อความ 
กระจางแลว.  
 
                                  อาหารมูลกนัย 
           คําวา สตฺต ๗ วาระ เปนตน  ใน นัยท่ีมีอาหารปจจัยเปนมูล  ม ี
นัยอันขาพเจากลาวแลวเหมือนกัน.  ก็ในนัยนี้มีฆฏนา ๓๔ ฆฏนา.  บรรดา 
ฆฏนาเหลานั้น  ๕   ฆฏนาแรก    ทานกลาวไวโดยเปนทั้ง สวิปากฆฏนา 
และ อวิปากฆฏนา เหมือนกัน . 
           ในฆฏนาน้ัน อาหารท้ัง ๔ ยอมไดใน ฆฏนาที่ ๑.  
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           เฉพาะนามอาหาร ๓ เทาน้ันไดใน ฆฏนาที ่๒.  
           ฆฏนาท่ี ๓  มีวัตถเุปนปจจยุบบันดวย. 
           ฆฏนาท่ี ๔  ไมมีวัตถุ.   
           ฆฏนาท่ี ๕  มีรูปเทาน้ันเปนปจจยุบบัน  ฆฏนา ๕ ฆฏนาอ่ืนตอ 
จากน้ัน  มีนัยดังขาพเจากลาวแลวในหนหลัง. 
           ฆฏนา ๙ ฆฏนาตอจากนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยอํานาจ 
แหงอาหาร  คือ เจตนา    (มโนสัญเจตนาหาร),    ๙ ฆฏนานอกจากน้ัน 
ตรัสดวยอํานาจวิญญาณาหารท่ีมีอธิบดี,   ๖ ฆฏนานอกจากน้ัน ตรัส 
ดวยอํานาจวิญาณาหารท่ีมีอธิบดี,  ใน ๖ ฆฏนาน้ัน  ๓ ฆฏนา  ตรัสดวย 
อํานาจธรรมท้ังท่ีเปนสวิปากฆฏนาและอวิปากฆฏนาเหมือนกัน   (หรือรวม 
กัน)  อีก ๓ ฆฏนา ตรัสดวยอํานาจสวิปากฆฏนาอยางเดียว  ใน ๓ ฆฏนา 
นั้น  ไมมีวัตถุรูป  เพราะไมมีโลกิยวิบาก. 
 
                                     อนิทริยมูลกนยั 
           คําวา ปุเรชาเต เอก  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน  นัยท่ีมี 
อินทริยปจจัยเปนมูล     มีฆฏนา ๑   คือ  อัพยากตะกับอัพยากตะ  ดวย 
อํานาจแหงจักขุนทรียเปนตน.  ฆฏนาที่มีมูล ๒ ทีเ่หลือ  พึงทราบตามนัย 
ที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง.  ก็ในนัยนี้ มีฆฏนา ๗๖ ฆฏนา. 
           บรรดามฆฏนา ๗๖ ฆฏนาเหลาน้ัน ฆฏนาที่ ๑ ไดอินทรียทั้งหมด 
โดยอรรถวาเปนปจจัย. 
           ฆฏนาท่ี ๒ ไมมีรปูชีวิตินทรีย เพราะวารูปชีวิตินทรียแมนั้น ยอม 
ไมเปนที่อิงอาศัย.  
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           ฆฏนาท่ี ๓  ไดแก  อรูปอินทรียเปนปจจัยแกรูป.  
           ฆฏนาท่ี ๔ ไดแก  จักขุนทรียเปนตน   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ 
เปนตน.  
           ฆฏนาท่ี ๙ ฆฏนาตอจากนั้น     ตรัสดวยอํานาจอรูปอินทรีย ที่เกิด 
พรอมกัน. 
           ฆฏนาท่ี ๙ ฆฏนาถัดจากน้ัน     ตรัสดวยอํานาจอินทรียที่เปนตัว 
มรรค. 
           ฆฏนาท่ี ๙ ฆฏนาตอจากนั้น    ตรัสดวยอํานาจอินทรียที่เปนองค 
ฌาน. 
           ฆฏนาท่ี ๙  ฆฏนาตอจากนั้น  ตรัสดวยอํานาจอินทรียที่เปนทั้งฌาน 
และมรรค. 
           ฆฏนา ๙ ฆฏนาตอจากนั้น  ตรัสดวยอํานาจมนินทรียอยางเดียว. 
           ฆฏนา ๖ ฆฏนาตอจากนั้น  มีอธิบดี. 
           ฆฏนา ๖  ฆฏนาตอจากนั้น     ประกอบดวยมรรค     ดวยอํานาจ 
วิริยาธิปติและวีมังสาธิปติ. 
           ฆฏนา ๙ ฆฏนาตอจากนั้น  ไมมีอธิบดี  ดวยอํานาจอโมหเหตุ. 
           ฆฏนา ๖ ฆฏนามีอธิบดี  ในบรรดาฆฏนาทั้งหมดเหลานั้น ฆฏนา 
ทั้งท่ีไมประกอบและประกอบดวยวิปากปจจัย     พึงทราบตามนัยที่ขาพเจา 
กลาวแลวในหนหลังน่ันแล.  
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                                     ฌานมูลนัย    
           แมใน ฆฏนาที่มีฌานปจจัยเปนมูล ฆฏนาท่ีมีมูล ๒ พึงทราบตาม 
นัยที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลังเหมือนกัน.  ก็ในนัยนี้มีฆฏนา ๓๖ ฆฏนา 
บรรดาฆฏนาเหลาน้ัน   ๙  ฆฏนาแรก ตรัสดวยอํานาจองคฌานทั่วไป  ไม   
มุงถึงความเปนอินทรียหรือมรรค. 
           ฆฏนา ๙ ฆฏนาตอจากนั้น  ตรัสดวยองคฌานท่ีเปนตัวมรรค. 
           ฆฏนา ๙  ฆฏนาตอจากนั้น       ตรัสดวยอํานาจองคฌานที่เปนทั้ง 
อินทรียและมรรค. 
           อน่ึง บรรดาหมวด ๙ สี่หมวดเหลาน้ี       ฆฏนา ๔ ฆฏนาขางตน 
ทั่วไปแกวิบากและอวิบาก. 
           ฆฏนา ๕ ฆฏนา  ในท่ีสุดไดวิบากเทาน้ัน.  ฆฏนาเหลาน้ันขาพเจา 
กลาวไวแลวในหนหลังเหมือนกัน. 
 
                                         มัคคมูลกนยั 
           ฆฏนาท่ีมีมูล ๒  ใน นัยท่ีมีมัคคปจจัยเปนมูล  พึงทราบตามนัยที่ 
ขาพเจากลาวไวแลวน่ันเทียว. ก็ในนัยนี้มีฆฏนา ๕๗ ฆฏนา บรรดาฆฏนา 
เหลาน้ัน. 
           ๙  ฆฏนาแรก ตรสัดวยองคมรรคลวนไมรวมถึงความเปนอินทรีย 
และฌาน. 
           ๙  ฆฏนาตอจากนั้น  ตรัสดวยอํานาจมรรคที่เปนอินทรีย. 
           ๙ ฆฏนาตอจากนั้น  ตรัสดวยอํานาจมรรคที่เปนฌาน.  
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           ๙ ฆฏนา  ตรัสดวยอํานาจมรรคเปนทั้งอินทรียและฌาน.  
           ๖ ฆฏนาตอจากนั้น  ตรัสดวยมรรคท่ีเปนอธิบดี. 
           ๙ ฆฏนาตอจากนั้น ตรัสดวยอํานาจมรรคและเหตุที่ไมเปนอธิบดี.  
           ๖ ฆฏนาตาจากน้ัน   ตรัสดวยอํานาจมรรคและเหตุที่เปนอธิบดี. 
           ในหมวดท่ีมี ฆฏนา ๙   ฆฏนามีอยู๕ หมวด   เปนสวิปากฆฏนา 
หมวดละ ๕ ฆฏนา,    ในหมวดที่มีฆฏนา ๖ ฆฏนา เปนสวิปากฆฏนา 
หมวดละ ๓ ฆฏนา.  ที่เหลือเปนสาธารณะ. ฆฏนาเหลาน้ันมีนัยดังขาพเจา 
กลาวแลวในหนหลัง.   
 
                                 สัมปยุตตมูลกนัย     
           ฆฏนาที่มีมูล ๒    ใน นัยท่ีมีสมัปยุตตปจจัยเปนมูล  ชัดเจนแลว. 
ก็ในนัยนี้ฆฏนา ๒ ฆฏนาเทาน้ัน  ใน ๒ ฆฏนาน้ัน  ฆฏนา ๑ ตรัสดวย 
อํานาจธรรมท่ัวไป  ฆฏนา๑ ตรัสดวยอํานาจแหงวิบาก. 
 
                                  วิปปยุตตมูลกนัย 
           แมในนัยท่ีมีวิปปยุตตปจจัยเปนมูล  ฆฏนาท่ีมีมูล ๒ ชัดเจนแลว. 
ก็ในนัยนี้มีฆฏนา ๑๓ ฆฏนา.  บรรดาฆฏนาเหลานั้น.  คําวา ปฺจ ๕ วาระ 
ในฆฏนาที่  ๑   คือ  กุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ     อกุศลเปนปจจัยแก 
อัพยากตะ   สวนอัพยากตะเปนปจจัยแกกุศล  อกศุล  และอัพยากตะท้ัง ๓. 
ก็ในนัยนี้มีวิปปยุตตปจจัยเปนตนเหลาน้ี   เกิดพรอมกันก็มี   เกดิภายหลัง 
และเกิดกอนก็มี.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 598 

           ใน ฆฏนาท่ี ๒  เฉพาะที่เปนปุเรชาตะและสหชาตะเทาน้ัน.  
           ปจจัยเหลาน้ันนั่นเอง    ตรัสไวใน ฆฏนาที ่๓    ดวยอํานาจแหง 
อธิบดี.    บรรดาปจจัยเหลาน้ันไดวาระ ๔ อยางนี้   คือ  กุศลเปนปจจัย  
แกอัพยากตะ    อกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ   แตอัพยากตะเปนปจจัยแก 
อัพยากตะและแกอกุศล  ดวยอํานาจแหงอารัมมณาธิปติปจจัย.  
          บทวา ตีณิ ๓ วาระ  ใน ฆฏนาที่ ๔  คือ กุศลเปนตน  เปนปจจัย  
แกอัพยากตะ.  กใ็นนี้ไดทั้งรูปอินทรียและนามอินทรีย. 
           ใน  ฆฏนาท่ี ๕ นามเทานั้นเปนปจจัย. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๖  รูปคือวัตถุรูปเปนปจจัย. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๗ รูปเปนปจจัยแกกุศลและอัพยากตะ    ดวยอํานาจ 
-แหงวิปสสนา.     หทัยวัตถุเทาน้ันเปนปจจัยแกอกุศล     ดวยอํานาจเปนที่ 
ยินดี. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๘  หทัยวัตถุนั้นเองเปนปจจัยแกอกุศล. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๙ จักขุเปนตน เปนปจจัยแกอัพยากตะ. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๑๐  กศุลเปนตน เปนปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๑๑ วัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายในปฏิสนธิกาล. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๑๒  ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกกฏัตตารูปในปฏิสนธ-ิ 
กาล. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๑๓   ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกวัตถุรูปในปฏิสนธ-ิ 
กาล.      
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                                     อตัถิมูลกนัย    
           ใน นยัท่ีมีอัตถิปจจัย เปนมูล.   สองบทวา อุปนิสฺสเย เอก  ใน 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ  คือ อัพยากตะเปนปจจัยแกอกุศลดวยอํานาจ 
อารัมมณูปนิสสยะ    ฆฏนาที่เหลือในทุมูลกนัยต้ืนทั้งน้ัน.  ก็ในนัยนี้มี 
ฆฏนา ๒๙ ฆฏนา.  บรรดาฆฏนาเหลาน้ัน  ฆฏนาที่ ๑  ไดสหชาตปจจัย- 
ปุเรชาตปจจัย     และปจฉาชาตปจจัย     ดวยอํานาจอรูป,    วัตถุอารมณ, 
มหาภูตรูป   อินทรีย,  และอาหาร. 
           ใน  ฆฏนาท่ี  ๒    ไดกพฬีการาหารและรูปชีวิตินทรียที่เกิดในภาย- 
หลัง.  
           ฆฏนาที่ ๑ และที่ ๒ เทาน้ันกับอธิปติปจจัย    ทานจัดเปน ฆฏนา 
ที่ ๓  และ ฆฏนาท่ี ๔ ในฆฏนาตอไป. 
           เฉพาะฆฏนาท่ี ๑ กับอาหาร  ๔  จัดไวเปน ฆฏนาท่ี ๕. 
           ฆฏนาที่ ๑ กับรูปชีวิตินทรียจัดเปน ฆฏนาที่ ๖    กับรูปและอรูป- 
อินทรียจัดไวเปน ฆฏนาที่ ๗ อีก.   
           ก็หรอืวาเฉพาะฆฏนาท่ี ๒ เทาน้ัน        กับอินทรียทั้งหลายจัดเปน 
ฆฏนาที่ ๗. 
           เฉพาะฆฏนาท่ี ๑ และที่ ๒   กบัวิปปยุตตปจจัยจัดเปน ฆฏนาที่ ๘ 
และ ฆฏนาที่ ๙. 
           บรรดาฆฏนาเหลานั้น ฆฏนาที่  ๙    กับอธิปติปจจัยจัดเปน ฆฏนา 
ที่ ๑๐.  
           ตอจากน้ัน เอาวัตถุรูปออก  ดวยอํานาจเปนปจจัยใน ฆฏนาที่ ๑๑.  
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           อรูปธรรมท้ังหลายเทาน้ัน  เปนปจจัยใน ฆฏนาที่ ๑๒.  
           ใน ฆฏนาท่ี ๑๓ มีวัตถุที่เปนอารมณเปนปจจัย. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๑๔  มวัีตถุเทาน้ันเปนปจจัย.  
           ใน ฆฏนาท่ี ๑๕  มีอารมณเทานั้น เปนปจจัย. 
           ใน ฆฏนาท่ี  ๑๖  มีวัตถุเทาน้ันเปนอารมณ. 
           ใน ฆฏนาท่ี  ๑๗  วัตถุนั้นเองเปนอารมณ        ดวยอํานาจเปน 
อารัมมณาธิปติ. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๑๘   วัตถุนั้นเองเปนอารมณดวยอํานาจอารัมมณูป- 
นิสสยปจจัย.                                                 
           จักขุเปนตนเทาน้ันเปนปจจัย ใน ฆฏนาท่ี ๑๙. 
           ฆฏนาท่ี ๑๙ เหลาน้ี ชื่อวา ปกณิณกฆฏนา  อันพระองคตรัสไว 
โดยไมถือเองซ่ึงสหชาตะ. ๑๐ ฆฏนา ตอจากนั้น ตรัสดวยอํานาจสหชาต- 
ฆฏนา. 
 
                                   นัตถิ-วิคตมูลกนัย 
           ในนัยที่มี นัตถิและวิคตปจจัยเปนมูล    มีฆฏนา ๓ ดวยอํานาจ 
อุปนิสสยปจจัย  อาเสวนปจจัย และกัมมปจจัย  เหมือนในนัยที่มีอนันตระ 
และสมนันตรปจจัยเปนมูล.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 601 

                                   อวคิตมูลกนัย   
           ฆฏนาท่ีมีอวิคตปจจัยเปนมูล    เหมือนกับที่มีอัตถิปจจัยเปนมูล 
นั่นเอง. 
           ก็ฆฏนาท่ีกลาวไวในปญหาวาระน้ีทั้งหมด    ม ี๒ อยางเทาน้ัน 
คือ  ปกิณณกฆฏนาและสหชาตฆฏนา. 
          บรรดาปกิณณกฆฏนาและสหชาตฆฏนาเหลาน้ัน ฆฏนาที่ทานกลาว 
ไวต้ังตนแตฆฏนาท่ีมี   อารัมมณปจจัยเปนมูล  เปนตนทั้งหมด  ไมรวม 
สหชาตะ  ชือ่ ปกิณณกฆฏนา. 
           ปกิณณฆฏนาเหลาน้ัน    แมในฆฏนาท่ีมี อารัมมณปจจัยเปนมูล 
มี ๕ ฆฏนา. 
           ในฆฏนาท่ีมี อธปิติปจจัยเปนมูล ม ี๖ ฆฏนา. 
           ในฆฏนาท่ีมี อนนัตรปจจัยเปนมูล มี ๓ ฆฏนา. 
           ในฆฏนาท่ีมี สมนันตรปจจัยเปนมูล มี ๓ ฆฏนา. 
           ในฆฏนาท่ีมี นิสสยปจจัยเปนมูล ม ี๑๐ ฆฏนา. 
           ในฆฏินาท่ีมี อุปนิสสยปจจัยเปนมูล มี ๗ ฆฏนา. 
           ในฆฏนาท่ีมี ปุเรชาตปจจัยเปนมูล ม ี๗ ฆฏนา. 
           ในฆฏนาท่ีมี ปจฉาชาตปจจัยเปนมูล  และ อาเสวนปจจัยเปนมูล 
มีอยางละ ๑ ฆฏนาเทาน้ัน. 
           ในฆฏนาท่ีมี กัมมปจจัยเปนมูล ม ี๒ ฆฏนา. 
           ที่มี อาหารเปนมูล มี ๑ ฆฏนา. 
           ที่มี อนิทริยเปนมูล มี ๔ ฆฏนา.    ที่ม ีวิปปยุตตปจจัยเปนมูล ม ี
๙ ฆฏนา.   ทีม่ี อัตถิปจจัยเปนมูล มี ๑๙ ฆฏนา.   ทีม่ี นัตถิปจจัยเปน  
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มูล และวิคตปจจัยเปนมูล มี ๓ ฆฏนา.  ที่ม ีอวิคตปจจัยเปนมล  มี๑๙  
ฆฏนา.  
          ฉะน้ัน ปกิณณกฆฏนาท้ังหมดจึงมี ๑๐๓ ฆฏนา.  ก ็ฆฏนาเหลาน้ี 
ทั้งหมด  เรียกวา ปกิณณกฆฏนา  เพราะไมมีการกําหนดดวยสหชาต- 
ปจจัย.                                                                      
           ก็ฆฏนาท่ีไดสหชาตะ  ทานเรียกวา สหชาตฆฏนา  ฆฏนาเหลาน้ัน 
ยอมไมไดในฆฏนาที่มีอารัมมณปจจัยเปนมูล   ในฆฏนาท่ีมีอนันตรปจจัย 
สมนันตรปจจัย อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย  ปจฉาชาตปจจัย อาเสวน- 
ปจจัย นัตถิปจจัย   และวิคตปจจัยเปนมูล     เพราะวาปจจัยเหลาน้ันยอม 
ไมเปนปจจัยแกธรรมท่ีเกดิพรอมกัน.     อน่ึง ธรรมเหลาน้ันไมเปนปจจัย  
แกธรรมที่เกดิพรอมกัน   ฉันใด   ก็ยอมไมเปนเหตุปจจัย  สหชาตปจจัย  
อัญญมัญญปจจัย    วิปากปจจัย    ฌานปจจัย   มัคคปจจัย   และสัมปยุตต 
ปจจัย   แกธรรมท่ีไมไดเกิดพรอมกัน ฉันนั้น.               
          เพราะฉะนั้น ฆฏนา ๒๔ ทั้งหมด  ในฆฏนาท่ีมี เหตุปจจัยเปนมูล 
จึงชื่อวา สหชาตฆฏนา เทาน้ัน. 
           ในฆฏนาท่ีมี อธปิติปจจัยเปนมูล ม ี๒  ฆฏนา. 
           ในฆฏนาท่ีมี สหชาตปจจัยเปนมูล ม ี๑๐ ฆฏนา. 
           ที่มี อญัญมัญญปจจัยเปนมูล มี ๖ ฆฏนา. 
           ที่มี นสิสยปจจัยเปนมูล ม ี๑๐ ฆฏนา. 
           ที่มี  กมัมปจจัยเปนมูล ม ี๙ ฆฏนา. 
           ที่มี วปิากปจจัยเปนมูล ม ี๕ ฆฏนา.  
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           ที่มี อาหารปจจัยเปนมูล มี ๓๓ ฆฏนา.  
           ที่มี อนิทริยปจจัยเปนมูล มี ๗๒ ฆฏนา. 
           ที่มี ฌานปจจัยเปนมูล ม ี๓๖ ฆฏนา.  
           ที่มี มคัคปจจัยเปนมูล ม ี๕๗ ฆฏนา.   ที่มี สัมปยุตตปจจัยเปน 
มูล ม ี๒ ฆฏนา.   ที่มี วิปปยุตตปจจัยเปนมูล มี ๔ ฆฏนา.  ที่ม ีอัตถ- 
ปจจัยเปนมูล มี ๑๐ ฆฏนา.       ที่ม ีอวคิตปจจัยเปนมูล ม ี๑๐ ฆฏนา  
ดังน้ีแล.  
           สหชาตฆฏนาทั้งหมดจึงมี ๓๑๒ ฆฏนา. 
           ฆฏนา ๔๑๕ ทั้งหมด   คือ ปกณิณกฆฏนาขางตน ๑๐๓ ฆฏนา 
และ สหชาตฆฏนาเหลาน้ีอีก ๓๑๒ ฆฏนา   มาแลวในปญหาวาระ ดวย   
ประการฉะนี.้ 
           บรรดาปจจัยเหลานั้น    ปจจัยธรรมเหลาใดไมปรากฏดวยอํานาจชื่อ 
แตรูกันได    แมเหลาน้ันพึงแสดงในฆฏนาทั้งหลาย    ที่ทานกลาวไวโดย  
ทั่วไปแกธรรมที่เปนวิบากและมิใชวิบาก   ต้ังแตนัยที่มีเหตุเปนมูลเปนตน 
เปนตนไป  จริงอยู   ธรรมเหลาน้ี   คือ เหตุ  ๒  อารมณ ๖  อธิบดี 
อาหาร ๔  อินทรีย  ๒๐  องคฌาน ๗  องคมรรค ๑๒  ชื่อวา ปจจัยธรรม 
บรรดาธรรมเหลาน้ัน   ธรรมเหลาใด ๆ เปนกุศลโดยสวนเดียว  เปนอกุศล 
โดยสวนเดียว   วิบากของกุศลโดยสวนเดียว  วิบากของอกุศลโดยสวนเดียว 
วิบากโดยสวนเดียว     ไมใชวิบากโดยสวนเดียว      บัณฑิตกําหนดธรรม 
เหลาน้ัน  ๆ ใหดีแลว    พึงประกอบธรรมที่เปนวิบาก  เขาในฆฏนาที่เปน  
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วิบาก     พึงประกอบธรรมที่มิใชวิบาก  เขาในฆฏนาที่มิใชวิบาก    ตาม    
สมควรท่ีจะประกอบไดแล. 
                อนุโลมคณนาในฆฏนาแหงปญหาวาระ  จบ 
 
                                        ปจจนียนัย 
                               ปญหาวารปจจนียุทธาระ 
 [๖๗๔]  กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.       
           กุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           กุศลธรรม  เปนปจจัย แกอัพยาตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ-  
ปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   ดวย 
อํานาจของปจฉชาตปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           กุศลธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย. 
 [๖๗๕]  อกุศลธรรม    เปนปจจัยแกอกุศลธรรม        ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           อกุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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           อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   ดวย  
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.   
           อกุศลธรรม  เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอพัยากตธรรม   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย. 
 [๖๗๖]  อัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย     ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย     ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.      
           อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.      
 [๖๗๗]  กุศลธรรมและอพัยากตธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม   ม ี๒ 
อยาง   คือ สหชาตะ  ปุเรชาตะ. 
           กุศลธรรมและอัพยากตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  มี ๔  
อยาง  คือ สหชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ  อินทริยะ. 
 [๖๗๘]  อกศุลธรรมและอัพยากตธรรม    เปนปจจัยแกอกุศลธรรม 
มี ๒ อยาง   คือ  สหชาตะ   ปุเรชาตะ.  
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          อกุศลธรรมและอพัยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ม ี๔    
อยาง คือ สหชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ อินทริยะ. 
                            ปญหาวารปจจนียุทธาระ  จบ 
                            ปญหาวารปจจนียคณนา  จบ 
 
                    การนับวาระในปจจนียะแหงปญหาวาระ 
 [๖๗๙]  นเหตุปจจัย   มี ๑๕ วาระ     นอารัมมณปจจัย  มี ๑๕ วาระ 
นอธิปติปจจัย  ม ี๑๕ วาระ นอนันตรปจจัย   มี ๑๕ วาระ  นสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๑๕ วาระ   นสหชาตปจจัย   มี ๑๑ วาระ   นอัญญมัญญปจจัย  
มี ๑๑ วาระ นนิสสยปจจัย  ม ี๑๑ วาระ นอุปนิสสยปจจัย มี ๑๕ วาระ 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๑๓ วาระ นปจฉาชาตปจจัย  มี๑๕วาระ นอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๑๕ วาระ  นกมัมปจจัย   ม ี๑๕ วาระ  นวิปากปจจัย   มี ๑๕ 
วาระ นอาหารปจจัย  มี๑๕ วาระ นอินทริยปจจัย  มี ๑๕ วาระ นฌาน- 
ปจจัย  มี ๑๕ วาระ    นมคัคปจจัย  มี  ๕ วาระ    นสัมปยุตตปจจัย   ม ี
๑๑ วาระ     นวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ     โนอัคถิปจจัย   ม ี๙ วาระ 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๑๕ วาระ โนวิคตปจจัย   มี๑๕ วาระ โนอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ.  
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                                  นเหตุมูลกนัย   
 [๖๘๐]  เพราะนเหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย     ม ี๑๕ วาระ... 
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๕ วาระ    ในนอนันตรปจจัย   ม ี๑๕ วาระ   ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๑๕ วาระ    ในนสหชาตปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ใน 
นอัญญมัญญปจจัย  มี ๑๑ วาระ    ในนนิสสยปจจัย    มี ๑๑ วาระ ใน 
นอุปนิสสยปจจัย  มี ๑๕ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๑๓ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๑๕ วาระ    ใน 
นกมัมปจจัยย มี ๑๕ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๑๕ วาระ  ในอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๑๕ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๑๕ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑๑ 
วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย มี ๑๕ วาระ   ในโน- 
อวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ 
 [๖๘๑]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย   ม ี
๑๕ วาระ...   ในนอนันตรปจจัย  มี ๑๕ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี  
๑๕ วาระ  โนนสหชาตปจจัย  มี๑๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑๑ 
วาระ  ในนนสิสยปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี  ๑๓วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑๓ วาระ        ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๕ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑๕ วาระ     ในนกัมมปจจัย   มี ๑๕ วาระ     ใน 
นวิปากปจจัย  ม ี๑๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑๕ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี  
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๑๕ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๙  
วาระ     ในโนอัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ     ในโนนัตถปิจจัย   มี ๑๕ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑๕ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 [๖๘๒]  เพราะนเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจัย  นอธิปติปจจัย  
นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย   ในนสหชาตปจจัย    ม ี๑๑ วาระ... 
ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๑๑ วาระ   ในนนิสสยปจจัย  มี ๑๓ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย  มี ๑๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑๓ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๑๕ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑๕ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑๕ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๑๕ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย มี ๑๕ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑๕ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๑๕ วาระ ในนมัคคปจจัย  มี ๑๕ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๑๑ 
วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๑๕ วาระ  ในโน- 
อวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 [๖๘๓]  เพราะนเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจัย   นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย ในนอัญมัญญปจจัย 
มี ๑๑ วาระ... ในนนิสสยปจจัย  มี ๑๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย  ม ี๗ 
วาระ  โนนปเุรชาตปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนอินทรยิปจจัย   
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มี ๑๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑  วาระ  
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ   ใน 
โนอัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ   ในโนนัตถปิจจัย  มี ๑๑ วาร.   ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในโนอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ   
 [๖๘๔]  เพราะนเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจัย  นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย นอัญญมัญญปจจัย 
ในนนิสสยปจจัย  มี  ๑๑ วาระ...   ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๑๑ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๑๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนอินทรยิปจจัย  
มี ๑๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   ม ี๑๑ วาระ  โนนมัคคปจจัย  มี ๑๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
โนอัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ    นโนนัตถปิจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 [๖๘๕]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย   นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย  นอัญญมญัญ- 
ปจจัย  นนิสสยปจจัย   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ...  ในนปุเร- 
ชาตปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย    ม ี๑๑ วาระ    ในนกัมมปจจัย   ม ี๑๑ วาระ    ในนวิปากปจจัย  
มี ๑๑ วาระ     ในนอาหารปจจัย   มี  ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  ม ี
๑๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๑๑ วาระ  
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ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
โนอัตถิปจจัย  มี๙วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑๑ วาระ    ในโนวิคต-  
ปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.                            
 [๖๘๖]  เพราะนเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจัย  นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย   นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย นอัญญมัญญปจจัย 
นนิสสยปจจัย  นอุปนิสสยปจจัย    ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๕ วาระ... 
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๕ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนมัคคปจจัย    มี ๕ วาระ     ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ     ใน 
นวิปปยุตตปจจัย     มี ๓ วาระ     ในโนอัตถิปจจัย     ม ี๒ วาร ะ     ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ   ในโนอวิคต- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ.           
 [๖๘๗]  เพราะนเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจัย  นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย  นอัญญมัญญปจจัย 
นนิสสยปจจัย นอุปนิสสยปจจัย  นปุเรชาตปจจัย   ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ ...   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี๕ วาระ 
ในนวิปากปจจัย     มี ๕ วาระ     ในนอาหารปจจัย    ม ี๕ วาระ     ใน 
นอินทริยปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในนสัมมปยตตคปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี  
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๓ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย  ม ี๒ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ  
ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.  
 [๖๘๘]  เพราะนเหตุปจจัย    นอารมัมณปจจัย   นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  ฯ ลฯ นปุเรชาตปจจัย  นปจฉาชาต- 
ปจจัย   ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ... ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ  ใน 
นวิปากปจจัย  มี๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี๓วาระ  ในนอินทริยปจจัย  
มี ๓ วาระ    โนนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
โนอัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนวิคต 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 [๖๘๙]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย ฯลฯ นปจฉาชาตปจจัย 
นอาเสวนปจจัย  นกมัมปจจัย   ในนวิปากปจจัย มี๑วาระ...ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  ม ี๑ 
วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๖๙๐]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย ฯลฯ  นกมัมปจจัย 
นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย นฌานปจจัย   ในนมัคคปจจัย มี๑วาระ... 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถ ิ
ปจจัย  มี๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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 [๖๙๑]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย ฯลฯ  นอาหารปจจัย  
นฌานปจจัย   ในนมัคคปจจัย  มี   วาระ... ในนสัมปยุตตปจจัยมี ๑   
วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๑ วาระ     นโนนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๖๙๒]  เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นอาหารปจจัย 
นฌานปจจัย  นมัคคปจจัย  นสมัปยุตตปจจัย  นวิปปยุตตปจจัย 
โนนัตถิปจจัย   ในโนวิคตปจจัย   มี  ๑ วาระ. 
 [๖๙๓]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย ฯลน  นกมัมปจจัย 
นวิปากปจจัย  อินทริยปจจัย  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ...ในนมัคค- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
 [๖๙๔]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย ฯลฯ   นกัมมปจจัย 
นวิปากปจจัย  นอินทริยปจจัย นฌานปจจัย  นมคัคปจจัย นสัมปยุตต- 
ปจจยั  นวิปปยุตตปจจัย โนนัตถิปจจัย  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                               นเหตุมูลกนัย  จบ 
 
                               นอารมัมณมูลกนยั     
 [๖๙๕]  เพราะนอารัมณปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑๕ วาระ....  ใน 
นอธิปติปจจัย    ม ี๑๕ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย   มี ๑๕ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๑๕ วาระ    ในนสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ   ใน  
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นอัญญมัญญปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ในนนิสสยปจจัย    มี ๑๑ วาระ    ใน  
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑๓ วาระ    ใน   
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑๕ วาระ   ใน 
นกมัมปจจัย  มี ๑๕ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี ๑๕ วาระ   ในนฌานปจจัย  
มี ๑๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑๕ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑๑ 
วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ในโน- 
อวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ.    
 [๖๙๖]  เพราะนอารัมมณปจจัย   นเหตุปจจัย   นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย  ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย  มี๑๑ วาระ... ในนนิสสยปจจัย   ม ี๑๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ 
วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๑๑ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๑๑ วาระ 
 ืในนวิปากปจจัย   มี ๑๑ วาระ     ในนอาหารปจจัย   มี ๑๑ วาระ     ใน 
นอินทริยปจจัย   ม ี๑๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนมัคค- 
ปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๑๑ วาระ   ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ     นโนนัตถิปจจัย   ม ี
๑๑  วาระ     ในโนวิคตปจจัย   มี ๑๑ วาระ     ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ 
วาระ.  
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           ฯลฯ  นเหตุมูลกนัย  ฉันใด  นัยนี้พึงใหพิสดาร ฉันนั้น. 
 
           เพราะนอธิปติปจจัย,  เพราะนอนันตรปจจัย,  เพราะนสมนันตร- 
ปจจัย   เหมอืนกันกับนเหตุมูลกนัย.  
 
                                  นสหชาตมูลกนยั 
 [๖๙๗]  เพราะนสหชาตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๑๑ วาระ...   ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๑๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย    มี ๑๑ วาระ    ใน 
นอนันตรปจจัย   ม ี๑๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๑๑ วาระ    ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ในนนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี๑๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๑๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนอาหาร 
ปจจัย  มี ๑๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย   มี  ๑๑วาระ  ในนฌานปจจัย 
มี ๑๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑๑ 
วาระ    โนนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ 
โนโนนัตถิปจจัย   มี ๑๑ วาระ     ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑๑ วาระ     ใน 
โนอวิคตปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
 [๖๙๘]  เพราะนสหชาตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั   ใน 
นอธิปติปจจัย   มี ๑๑ วาระ...   ในนอนันตรปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ใน  
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นสมนันตรปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ใน  
นนิสสยปจจัย   มี ๑๑ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ      ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๑๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี   วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๑๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนวิปาก-   
ปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๑๑ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
โนอัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑๑ วาระ    นโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ.    
           เพราะนสหชาตปจจัย  นเหตุปจจัย ฯลฯ  (ทานยอไว). 
 
                                นอัญญมัญญมูลกนัย 
 [๖๙๙]  เพราะนอัญญมัญญปจจัย    ในเหตุปจจัย  มี ๑๑ วาระ... ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย    มี ๑๑ วาระ    ใน 
นอนันตรปจจัย   ม ี๑๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ    ใน 
นสหชาตปจจัย  มี ๑ วาวะ   ในนนิสสยปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนอุป- 
นิสสยปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย  มี ๑๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๑ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ในนอาหารปจจัย 
มี  ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๑๑ 
วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑๑ วาระ  
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ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในโน-  
นัตถิปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในโนอวิคต- 
ปจจัย  มี ๙  วาระ.   
 [๗๐๐]  เพราะนอัญญมัญญปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
ในนอธิปติปจจัย   มี  ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย  มี ๑๑ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนสหชาตปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ใน 
นนิสสยปจจัย    ม ี๑๑ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย    ม ี๗ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๑๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๑๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย  ม ี๑๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   ม ี๑๑วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
โนอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ    ในโนนัตถปิจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในโหวิคต- 
ปจจัย    ม ี๑๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย  มี  ๙ วาระ. 
 [๗๐๑]  เพราะนอัญญมัญญปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๑๑ วาระ....   ในนอปุนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๑๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๑๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑๑ วาระ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 617 

ในนสัมปยตตปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน  
โนอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในโนนัตถปิจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.  
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 
                              นนิสสยมูลกนัย 
 [๗๐๒]  เพราะนนิสสยปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑๑ วาระ...  ใน 
ในนอารัมมณปจจัย   มี  ๑๑วาระ   ในนอธิปติปจจัย มี ๑๑ วาระ   ใน 
นอนันตรปจจัย  มี ๑๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ใน 
นสหชาตปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี  ๑๑วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๑๑ วาระ   ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนอินทรยปจจัย  ม ี๑๑ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๑๑ วาระ      ในนมัคคปจจัย     ม ี๑๑ วาระ      ในนสัมปยุตตปจจัย  
มี ๑๑ วาระ    ในนวิปปยตตคปจจัย  มี ๙ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย  ม ี๙ 
วาระ    ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๑๑ วาระ    ในโนวิคตปจจัย   มี ๑๑ วาระ 
ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 [๗๐๒]  เพราะนนิสสยปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย    ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๑๑ วาระ...    ในนอนันตรปจจัย   ม ี ๑ วาระ    ใน  
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นสมนันตรปจจัย มี๑๑วาระ ในนสหชาตปจจัย มี๑๑วาระ  ในนอัญญ-  
มัญญปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนปุเร- 
ชาตปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน-  
ปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย   ม ี
๑๑ วาระ    ในนอาหารปจจัย  มี ๑๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย  มี ๑๑ 
วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑๑ วาระ ใน 
นสัมปยุตตปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๙ วาระ    ใน 
โนอัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ  ในโนนัตถปิจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี  ๑๑ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  ม ี ๙ วาระ. 
 [๗๐๔]  เพราะนนิสสยปจจัย   นเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย   นอนัตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  นอุปนิสสยปจจัย  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๕ วาระ... 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี  ๕  วาระ  ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ     ในนอินทริยปจจัย  ม ี๕ วาระ     ในนฌานปจจัย  
มี ๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ   ในโน- 
นัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ.  
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                             นอุปนิสสยมูลกนัย    
 [๗๐๕]  เพราะนอุปนิสสยปจจัย    ในนเหตุปจจัย    ม ี๑๕ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑๓ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑๕ วาระ   ใน 
นอนันตรปจจัย  มี ๑๕ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ใน 
นสหชาตปจจัย   ม ี๑๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ  ใน 
นนิสสยปจจัย  ม ี๑๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย   มี ๑๕ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑๕ วาระ   ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๑๕ วาระ   ในนวิปปปจจัย   ม ี๑๕ วาระ   ในนอาหารปจจัย 
มี ๑๕ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๑๕ วาระ   ในนฌานปจจัย   ม ี๑๕ 
วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๑๕ วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในโน- 
นัตถิปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ในโนอวิคต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 [๗๐๖]  เพราะนอุปนิสสยปจจัย   นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
ในนอธิปติปจจัย  มี  ๓ วาระ...   ในนอนันตรปจจัย มี  ๓ วาระ   ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๑๓ วาระ    ในนสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ   ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนนิสสยปจจัย  มี ๕วาระ  ในนปุเร- 
ชาตปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๑๓ วาระ     ในนกัมมปจจัย  ม ี๑๓ วาระ     ในนวิปากปจจัย 
มี ๑๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๑๓ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑๓ 
วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ใน  
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นสัมปยุตตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในโน- 
อัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๑๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  
มี ๑๓ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ.   
 [๗๐๗]  เพราะนอุปนิสสยปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั 
นอธิปติปจจัย   นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๗ วาระ...  ในนนิสสยปจจัย  มี ๕  วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๕ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๕ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนอาหารปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในนฌานปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ใน 
โนอัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ    นโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 [๗๐๘]  เพราะนอุปนิสสยปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ...  ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ 
วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนวิปาปจจัย  มี ๗ วาระ  ใน 
นอาหารปจจัย   มี ๗ วาระ   โนนอินทริยปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในนฌาน- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย   ม ี๒  
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วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๗ วาระ  ใน  
โนอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ.   
 [๗๐๙]  เพราะนอุปนิสสยปจจัย  นเหตุปจจัย   นอารัมมณปจจยั 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญอัญญปจจัย  นนิสสยปจจัย    ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๕ วาระ... 
ในนปจฉาชาตปจจัยย มี ๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   ม ี๕ วาระ     ในนสมัปยุตตปจจัย   ม ี๕ วาระ     ใน 
นวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนอัตถิปจจัย   ม๒ี วาระ  ในโนนัตถ ิ
ปจจัย   มี ๕ วาระ    ในโนวิคตปจจัย   ม ี๕ วาระ    ในโนอวิคตปจจัย  
มี ๒ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
 
                                นปุเรชาตมูลกนัย 
 [๗๑๐]  เพราะนปุเรชาตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑๓ วาระ..  ใน 
นอารัมมณปจจัย    ม ี๑๓ วาระ     ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑๓ วาระ   ใน 
นอันนตรปจจัย  มี ๑๓  วาระ    ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๑๓ วาระ    ใน 
นสหชาตปจจัย  มี ๑๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ใน 
นนิสสยปจจัย   มี ๑๑ วาระ     ในนปุปนิสสยปจจัย  มี ๑๓ วาระ     ใน  
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นปจฉาชาตปจจัย   มี ๑๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๓ วาระ    ใน  
นกัมมปจจัย  มี ๑๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนอาหาร-  
ปจจัย   มี ๑๓ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๑๓ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๑๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑๓ วาระ   ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๑๑ 
วาระ      ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย    ม ี๙ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑๓ วาระ   ในโน- 
อวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 [๗๑๑]  เพราะนปุเรชาตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๑๓ วาระ...  ในนอนนัตรปจจัย  ม ี๑๓ วาระ   ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๑๓ วาระ    ในนสหชาตปจจัย  มี ๑๑ วาระ    ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ในนนิสสยปจจัย   ม ี๑๑ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    โนนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑๓ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย    มี ๑๓ วาระ     ในนกัมมปจจัย     มี ๑๓ วาระ     ใน 
นวิปากปจจัย  ม ี๑๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย   ม ี๑๓วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๑๓ วาระ     ในนฌานปจจัย  มี ๑๓ วาระ     ในนมัคคปจจัย 
มี ๑๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑๑วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในโนอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๑๓ วาระ ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๑๓ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 [๗๑๒]  เพราะนปุเรชาตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย  
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ในนอัญญมญัญปจจัยมี ๑๑ วาระ...  ในนนิสสยปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ใน  
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย  ม ี๑๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  
มี ๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
โนอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในโนนัตถปิจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.                         
 [๗๐๓]  เพราะนปุเรชาตปจจัย   นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  นนิสสยปจจัย    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ... 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี๑๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   ม ี
๑๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี๑๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี๑๑วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ   ในโน- 
นัตถปิจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๑๑ วาระ    ในโนอวิคต- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ.                                                                    
 [๗๐๔]  เพราะนปุเรชาตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั 
ฯลฯ  นนิสสยปจจัย  นอปุนิสสยปจจัย   ในนปจฉาชาตปจจัย    มี ๓  
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วาระ...   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ     ในนกัมมปจจัย  มี ๕ วาระ  
ในนวิปากปจจัย มี๕วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี๕วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ   ในนมัคคปจจัย   ม ี๕ 
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนอัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ    ในโน-  
วิคตปจจัย  มี ๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 
                             นปจฉาชาตมูลกนัย 
 [๗๑๕]  เพราะนปจฉาชาตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑๕ วาระ.. ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๑๕ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑๕ วาระ    ใน 
นอนันตรปจจัย  มี ๑๕ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๑๕ วาระ    ใน 
สหชาตปจจัย    มี๙  วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ใน 
นนิสสยปจจัย    ม ี๙ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย    มี ๑๕ วาระ     ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี๑๓วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี๑๕ วาระ   ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๑๕ วาระ    ในนวิปากปจจัย   ม ี๑๕ วาร ะ    ในนอาหารปจจัย  
มี ๑๕ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๑๕ วาระ    ในนฌานปจจัย มี ๑๕ 
วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ   ในโน- 
นัตถิปจจัย   มี ๑๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑๕ วาระ   ในโนอวิคต- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ.  
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 [๗๑๖]  เพราะนปจฉาชาตปจจัย   นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย   
ในนอธิปติปจจัย   มี ๑๕ วาระ...ในนอนันตรปจจัย   มี ๑๕ วาระ  ใน 
นสมนันตรปจจัย    ม ี๑๕ วาระ    ในนสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ในนนิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี ๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑๓ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๑๕ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๑๕ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี  ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑๕ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  
มี ๑๕ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑๕ วาระ 
ในนสมัปยุตตปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนวิปยุตตปจจัย   ม ี๙ วาระ   ใน 
โนอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในโนนัตถปิจจัย   มี  ๕ วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ในโนอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ.                        
 [๗๑๗]  เพราะนปจฉาชาตปจจัย   นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
ในนอัญญมญัญปจจัย   มี ๙ วาระ...  ในนนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย     มี ๕ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย     มี ๙ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนอินทริยปจจัย 
 มี ๙ วาระ    ในนฌานปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ    ใน 
โนอัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.                            



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 626 

 [๗๑๘]  เพราะนปจฉาชาตปจจัย   นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย  
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  นนิสสยปจจัย  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ...  
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ     ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ     ในนอาหารปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนมัคคปจจัย    มี ๙ วาระ     ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ     ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ  ในโนนัตถิ- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ     ในโนวิคตปจจัย   ม ี๙ วาระ     ในโนอวิคตปจจัย  
มี ๙ วาระ. 
 [๗๑๙]  เพราะนปจฉาชาตปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นนิสสยปจจัย 
นอุปนิสสยปจจัย  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนฌาน- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนอัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม๓ีวาระ  ในโนอวิคต- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ. 
          นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
          เพราะนอาเสวนปจจัย  เหมือนกบั  นเหตุปจจัย.  
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                                นกมัมมูลกนัย   
 [๗๒๐]  เพราะนกัมมปจจัย      ในนเหตุปจจัย    มี ๑๕ วาระ...   ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๑๕ วาระ    ในนอธิปติปจจัย    มี ๑๕ วาระ    ใน  
นอนันตรปจจัย  มี ๑๕ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๑๕ วาระ   ใน 
นสหชาตปจจัย   ม ี๑๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี ๑ วาระ  ใน 
นนิสสยปจจัย   มี ๑๑ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๑๕ วาระ     ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๑๓ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑๕ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย    มี ๑๕ วาระ     ในนวิปากปจจัย   มี ๑๕ วาระ     ใน 
นอาหารปจจัย    ม ี๑๕ วาระ     ในนอินทริยปจจัย มี ๑๕ วาระ      ใน 
นฌานปจจัย   มี๑๕วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ   ในโนอัตถปิจจัย 
มี ๙ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑๕ วาระ    ในโนวิคตปจจัย มี ๑๕ 
วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 [๗๒๑]  เพราะนกัมมปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย   ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๑๕ วาระ... ในนอุปนิสสยปจจัย มี  ๓ วาระ    ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๑๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑๕ วาระ ฯลฯ 
ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 [๗๒๒]  เพราะนกัมมปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย   ฯลฯ 
นนิสสยปจจัย   ในนอุปนสิสยปจจัย  มี ๕ วาระ...  ในนปุเรชาตปจจัย   
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มี ๑๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   ม ี 
๑๑ วาระ ฯลฯ ในโนอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ.  
 [๗๒๓]  เพราะนกัมมปจจัย  นเหตุปจจัย  ฯลฯ  นอุปนิสสยปจจัย 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ...  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี 
๕ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๕ วาระ     ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
 [๗๒๔]  เพราะนกัมมปจจัย  นเหตุปจจัย  ฯลฯ  นปุเรชาตปจจัย  
นปจฉาชาตปจจัย    ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ...  ในนวิปากปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๑วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสมัปยุตต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม  ๑ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           นี้เปนการแสดงโดยยอ. 
           เพราะนวิปากปจจัย  เหมือนกบั  นเหตุปจจัย  
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                               นอาหารมูลกนัย   
 [๗๒๕]  เพราะนอาหารปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๑๕ วาระ...  ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๑๕ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  มี ๑๕ วาระ    ใน 
นอนันตรปจจัย  มี ๑๕ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑๕ วาระ    ใน 
นสหชาตปจจัย   ม ี๑๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ใน 
นนิสสยปจจัย   มี ๑๑ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๑๕ วาระ     ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๑๓ วาระ ฯลฯ   ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 [๗๒๖]  เพราะนอาหารปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย 
ในนอธิปติปจจัยมี ๑๕ วาระ...  ในนอุปนิสสยปจจัย  ม ี๑๓ วาระ ฯลฯ 
ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 [๗๒๗]  เพราะนอาหารปจจัย  นเหตุปจจัย  ฯลฯ  นสหชาตปจจัย 
ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี ๑วาระ... ในนนิสสยปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ใน 
นอุปปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ    โนนปุเรชาตปจจัย  มี ๑๑ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑๑ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑  วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนฌานปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี 
๑๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๙ 
วาระ     ในโนอัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ     ในโนนัตถปิจจัย    ม ี๑๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ.  
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 [๗๒๘]  เพราะนอาหารปจจัย  นเหตุปจจัย   ฯลฯ   นนิสสยปจจัย  
ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ...  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๑๑ วาระ    ใน  
นกัมมปจจัย  มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย   ม ี
๑๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๙ 
วาระ     ในโนอัตถิปจจัย    มี ๙ วาระ     ในโนนัตถปิจจัย   มี ๑๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 [๗๒๙]  เพราะนอาหารปจจัย  นเหตุปจจัย  ฯ ล ฯ  นอุปนิสสยปจจัย 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๕ วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย    ม ี๕ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   ม ี
๕ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย   ม ี ๒ วาระ     ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ    ในโนวิคตปจจัย  มี๕ วาระ    ในโนอวิคต- 
ปจจัย    ม ี๒ วาระ. 
  [๗๓๐]  เพราะนอาหารปจจัย  นเหตุปจจัย  ฯ ลฯ  นปุเรชาตปจจัย 
นปจฉชาตปจจัย     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ...   ในนกัมมปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี  ๓ วาระ  ในนสัมปยุตต-  
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ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย   
มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในในวิคตปจจัย  มี  ๓ วาระ 
ในโนอวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ.  
 [๗๓๑]  เพราะนอาหารปจจัย  นเหตุปจจัย  ฯลฯ  นปจฉาชาตปจจัย 
นอาเสวนปจจัย  นกมัมปจจัย     ในนวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ...    ใน 
นฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
 [๗๓๒]  เพราะอาหารปจจัย  นเหตุปจจัย  ฯลฯ  นกัมมปจจัย 
นวิปากปจจัย  นฌานปจจัย  นมัคคปจจัย    ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๑ 
วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย  มี  ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.   
 
                                  นอนิทริยมูลกนยั 
 [๗๓๓]   เพราะนอินทริยปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑๕ วาระ ...  ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๑๕ วาระ  ฯลฯ   ในโนอวิคตปจจัย    ม ี ๙ วาระ. 
 [๗๓๔]  เพราะนอินทริยปจจัย      นเหตุปจจัย     นอารัมมณปจจัย  
ฯลฯ     ในนอุปนิสสยปจจัย    มี ๑๓ วาระ...    ในโนอวิคตปจจัย    ม ี๙ 
วาระ.         
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 [๗๓๕]  เพราะนอินทริยปจจัย  นเหตุปจจัย ฯลฯ  นสหชาตปจจัย    
ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๑๑ วาระ... ในนนิสสยปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ใน  
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๑๑ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑๑ วาระ     ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๑๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   ม ี๑๑ 
วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในโนอัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
  [๗๓๖]  เพราะนอินทริยปจจัย  นเหตุปจจัย   ฯลฯ  นนิสสยปจจัย 
นอุปนิสสยปจจัย    ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑๑ วาระ...  ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย    ม ี๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑  วาระ    ในนกัมมปจจัย  
มี ๑๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๑๑ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๙ 
วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ใน 
นสัมปยุตตปจจัย  มี ๑๑ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๙ วาระ    ใน 
โนอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในโนนัตถปิจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย มี ๑๑ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 [๗๓๗]  เพราะนอินทริยปจจัย  นเหตุปจจัย ฯลฯ  นอุปนิสสปจจัย 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๕ วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๕ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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           เพราะนอินทริยปจจัย ฯลฯ เพราะนปุเรชาตปจจัย  นปจฉา-  
ชาตปจจัย     ในอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ... ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย   มี ๒ วาระ   ในนฌาน-  
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนมคัคปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี 
๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนอัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี๓ วาระ  ในโนอวิคต- 
ปจจัย   มี  ๒ วาระ.   
 [๗๓๘]  เพราะนอินทริยปจจัย  นเหตุปจจัย  ฯลฯ  นกมัมปจจัย 
ในนวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ...   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
นมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนสัมปยตุตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนวิปป- 
ยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 [๗๓๙]  เพราะนอินทริยปจจัย  นเหตุปจจัย ฯลฯ  นกมัมปจจัย 
นวิปากปจจัย  นฌานปจจัย  นมัคคปจจัย  นสมัปยุตตปจจัย  นวิปป- 
ยุตตปจจัย โนนัตถิปจจัย ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           เพราะนฌานปจจัย  เพราะนมคัคปจจัย  พึงแสดงใหพิสดาร 
เหมือนอยาง  นเหตุมูลกนัย. 
           เพราะนสัมปยุตตปจจัย  พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยาง  นอัญญ- 
มัญญมูลกนัย.  
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                               นวิปปยุตตมูลกนัย  
 [๗๔๐]  เพราะนวิปปยุตตปจจัย ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ...  ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี๙ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนันตร-  
ปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  
มี ๙ วาระ    ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในนนิสสยปจจัย   ม ี๙ 
วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ     ในนอินทริยปจจัย  ม ี๙ วาระ      ในนฌานปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในโนอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย  มี ๙ วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ   ในโนอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ.                              
 [๗๔๑]  เพราะนวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ...   ในนอนันตรปจจัย   ม ี๙ วาระ     ใน 
นสมนันตรปจจัย    ม ี๙ วาระ     ในนสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ     ใน 
นอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนนสิสยปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอุป- 
นิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนมัคค- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย  
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มี ๙ วาระ.   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ  
ในโนอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ.  
 [๗๔๒]  เพราะนวิปปยุตตปจจัย   นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย   นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  นนิสสยปจจัย    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ... 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในโนอวิคตปจจัย   มี ๙  วาระ. 
  [๗๔๓]  เพราะนวิปปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัยฯลฯ 
นนิสสยปจจัย  นอุปนิสสยปจจัย   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ... ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี๓วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ     ในนอาหารปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี๓วาระ  ในโนอัตถิ- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 [๗๔๔]  เพราะนวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
ฯลฯ  นกัมมปจจัย   นวิปากปจจัย   นอินทริปจจัย   ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัยมี ๑ วาระ.  
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                                  โนอตัถิมูลกนัย  
 [๗๔๕]  เพราะโนอัตถิปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ...   ใน  
นอารัมมณปจจัย  มี๙วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๙วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย  มึ๙ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนสหชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนนิสสยปจจัย  มี ๙วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๙ 
วาระ   ในนอินทริยปจจัย  ม ี๙วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
นมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนสมัปยตตคปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปปยตต- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๙ 
วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 [๗๔๖]  เพราะโนอัตถิปจจัย   นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย    ใน 
นนิสสยปจจัย   มี  ๙ วาระ...  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๒  วาระ. 
 [๗๔๗]  เพราะโนอัตถิปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย   นสมนันตรปจจัย   นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  นนิสสยปจจัย    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ... 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
  [๗๔๘]  เพราะโนอัตถิปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย   ฯลฯ 
นอุปนิสสยปจจัย    ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๒ วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย  
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มี ๒ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๒ วาระ  
ในนอาหารปจจัย   มี๒วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในนฌาน- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย   
มี๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  ม ี๒ วาระ  
ในโนวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 [๗๔๙]  เพราะโนอัตถิปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย   ฯลฯ 
นอาเสวนปจจัย  นวิปากปจจัย  นอาหารปจจัย  นอินทริยปจจัย    ใน 
โนอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 [๗๕๐]  เพราะโนอัตถิปจจัย  นเหตุปจจัย  ฯลฯ   อุปนิสสยปจจัย 
นปุเรชาตปจจัย  นปจฉาชาตปจจัย  นอาเสวนปจจัย  นวิปากปจจัย 
นอาหารปจจัย  นอินทรยิปจจัย  นวปิปยุตตปจจัย    ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๒ วาระ...   ในโนวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ     ในโนอวิคตปจจัย   มี ๒ 
วาระ. 
 [๗๕๑]  เพราะโนอัตถิปจจัย  นเหตุปจจัย  โนวิคตปจจัย   ในโน- 
อวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ.                                                              
          เพราะโนนัตถิปจจัย ในนเหตุปจจัย   มี ๑๕ วาระ  ฯลฯ    ใน 
โนนัตถิปจจัย  ในโนวิคตปจจัย   เชนเดียวกันกับ นเหตุปจจัย. 
          เพราะนวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี  ๑๕  วาระ  ฯลฯ.  
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          เพราะโนอวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี๙ วาระ... ในนอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอธปิติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๙  
วาระ.  
          เพราะโนอวิคตปจจัย  เชนเดียวกับ เพราะโนอัตถิปจจัย. 
                           ปญหาวารปจจัยนียคณนา จบ 
 
                                           ปจจนียนัย 
                         วรรณนาเนื้อความแหงปจจยุทธาระ 
          บัดนี ้  เปนปจจนียนัย.  พึงทราบวินิจฉัย ในปจจนียนัย นั้น  ดัง 
ตอไปนี้:- 
          ปญหาทั้งหลายอัน ไดอยูโดยนัยเปนตนวา        " อกุศลธรรมอาศัย 
อกุศลธรรมเกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย"    ในปฏิจจวาระเปนตน   ขยาย 
ออกไปโดยยอ ดวยอํานาจปจจัย ทั้งหลายที่ไดอยู ฉันใด  เพ่ือแสดงปจจนียะ 
โดยสังเขป   โดยลักษณะเดียวกันอยางไมพิสดาร  พระธรรมสังคาหกาจารย 
ทั้งหลายจึงขยายปจจัยแหงกุศลเปนตน      โดยอนุโลม     โดยนัยเปนตนวา 
กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรม        ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
ฉันนั้น.  ก็ปจจัยเหลาน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวดวยอํานาจ 
แหงปจจัยเปนหมวด  ๆ         ไมไดแสดงดวยอํานาจปจจัยแตละอยาง   ๆ 
บัณฑิตพึงแยกปจจัยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวโดยเปนหมวด  แลว 
พึงทราบในท่ีนั้น.  
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           จริงอยู  ปจจัย  ๒๔  เหลาน้ีแมทั้งหมด  ยอมรวมลงในปจจัย ๘.  
ในปจจัย ๘ เหลาไหน.    คือ ในอารัมมณปจจัย   สหชาตปจจัย  อุป- 
นิสสยปจจัย  ปุเรชาตปจจัย   ปจฉาชาตปจจัย   กัมมปจจัย    อาหาร-  
ปจจัย  อินทริยปจจัย. 
           อยางไร ? 
           จริงอยู  บรรดาปจจัย  ๑๖  ที่เหลือ  เวนปจจัย  ๘  เหลาน้ี  ปจจัย ๖ 
เหลาน้ี  คือ  เหตุปจจัย  อญัญมัญญปจจัย  วิปากปจจัย  ฌานปจจัย 
มรรคปจจัย  และสัมปยุตตปจจัย  เกิดพรอมกันโดยสวนเดียวยอมรวม 
ลงในสหชาตปจจัย เพราะเปนปจจัยแกธรรมที่เกิดพรอมกันนั่นเทียว. 
           สวนปจจัย ๕ เหลาน้ี    คือ อนันตรปจจัย      สมนันตรปจจัย 
อาเสวนปจจัย   นัตถิปจจัย  และวิคตปจจัย  เกิดข้ึนแลวดับไป  ยอม  
รวมลงในอุปนิสสยปจจัย   โดยลักษณะแหงอนันตรูปนิสสยปจจัย 
เพราะเปนปจจัยแกธรรมท่ีเกิดข้ึนในลําดับแหงตน. 
           นิสสยปจจัยมี  ๒ อยาง  โดยแจกเปนสหชาตนิสสยะ  และปุเรชาต- 
นิสสยะ   ใน ๒ อยางนั้น    สหชาตนิสสยปจจัย    ยอมรวมลงในสหชาต- 
ปจจัย   เพราะเปนที่อาศัยแหงธรรมทั้งหลายท่ีเกิดรวมกัน    ปุเรชาตนิสสย- 
ปจจัย  ยอมรวมลงในปุเรชาตปจจัย.                                             
           แมอธปิติปจจัย ๒ อยาง คือ สหชาคตาธิปติปจจัย  และอารัมมณา- 
ธิปติปจจัย.   ใน ๒ อยางนั้น  สหชาตาธิปติปจจัย  ยอมรวมลงในสหชาต- 
ปจจัย        เพราะเปนอธิปติปจจัยแกธรรมทั้งหลายท่ีเกิดรวมกันนั่นเอง.I 
อารัมมณาธิปติปจจัย เปนอารัมมณูปนิสสยะนั่นเอง   เพราะฉะนั้น จึงรวม 
ลงในอุปนิสสยปจจัย  โดยลักษณะแหงอารัมมณูปนิสสยะ.  
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           วิปปยุตตปจจัยมี ๓ อยาง  โดยจําแนกเปนสหชาตะ    ปุเรชาตะ  
และปจฉาชาตะ  ใน ๓ อยางนั้น สหชาตวิปปยุตตปจจัย    ยอมรวมลงใน 
สหชาตปจจัย      เพราะเปนวิปปยุตตปจจัยแกธรรมท้ังหลายท่ีเกิดพรอมกัน 
นั่นเอง. ปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย  ยอมรวมลงในปุเรชาตปจจัย  เพราะธรรม  
ที่เกิดข้ึนกอนเปนปจจัยแกธรรมที่เกดิในภายหลัง.     ปจฉาชาตวิปปยุตต- 
ปจจัย     ยอมรวมลงในปจฉาชาตปจจัย    เพราะธรรมท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจการคํ้าจุนแกธรรมที่เกิดข้ึนกอน. 
           อัตถิปจจัย  และ  อวิคตปจจัยมีอยางละ ๖    ดวยอํานาจแหง 
สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ   และอินทรีย   และดวย 
อํานาจแหงอัตถิและอวิคตะ   อีกอยางละ  ๑ ปจจัย.  บรรดาปจจัยเหลาน้ัน 
สหชาตปจจัย อัตถิปจจัย  อวิคตปจจัย  ยอมรวมลงในสหชาตปจจัย  เพราะ 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดพรอมกันเทาน้ันเปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
และอวิคตปจจัย.  ปุเรชาตปจจัย  ยอมรวมลงในปุเรชาตปจจัย   เพราะธรรม 
ที่เกิดกอนเปนปจจัยแกธรรมท่ีเกิดภายหลัง. ปจฉาชาตปจจัยทั้งหลาย ยอม 
รวมลงในปจฉาชาตปจจัย      เพราะธรรมท่ีเกิดภายหลังเปนปจจัย     ดวย 
อํานาจการคํ้าจุนแกธรรมที่เกิดกอน. ธรรมท้ังหลายท่ีเปนอาหาร ยอมรวม 
ลงในกวฬีการาหารปจจัย. ธรรมทั้งหลายท่ีเปนอินทรีย ยอมรวมลงในรูป- 
ชีวิตินทรียปจจัยแล.   ปจจัย  ๑๖ เหลาน้ี   พึงทราบวายอมรวมลงในปจจัย 
๘ เหลาน้ี  ดวยประการฉะน้ี. 
           อน่ึง  ปจจัย ๘ แมเหลาน้ี      สงเคราะหเขาในอัญญมัญญปจจัยมีอยู. 
จริงอยู    อารัมมณปจจัยท่ีแสดงไวขางตน ๒ อยาง   โดยแยกเปนอธิบดี 
และไมใชอธิบดี.   ใน ๒ อยางนั้น     ปจจัยที่เปนอธิบดี    ยอมรวมลงใน  
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อุปนิสสยปจจัย    โดยลักษณะแหงอารัมมณูปนิสสยะ.    ที่ไมไดเปนอธิบดี  
ยอมเปนอารัมมณปจจัยลวน. 
           แมกมัมปจจัยก็ม ี๒ อยาง   ดวยอํานาจแหงสหชาตกัมมปจจัย  และ 
นานักขณิกกัมมปจจัย  ใน ๒ อยางนั้น สหชาตกัมมปจจัย ยอมรวมลงใน   
สหชาตปจจัย    เพราะเปนกัมมปจจัยแกธรรมทั้งหลายท่ีเกิดรวมกันกับตน. 
นานักขณิกกัมมปจจัยมี ๒ อยาง  คือ ทีมีกําลัง  และทุรพล.  ใน ๒ อยาง 
พลวกัมมปจจัย   เปนปจจัยเปนที่อาศัยอยางแรงกลาแกวิบากธรรมท้ังหลาย 
เพราะฉะนั้น    จึงรวมในลงในอุปนิสสยปจจัย.   อนึ่ง พลวกัมมปจจัยยอม  
เปนปจจัย แกรูปทั้งหลายดวย.  สวนกัมมปจจัยที่หยอนกําลังยอมเปนปจจัย 
แกอรูปทั้งหลายโดยนักขณิกกัมมปจจัยเทานั้น. 
           แมอาหารปจจัยก็มี ๒ อยาง   โดยเปนรูปและอรูป.   ใน ๒ อยาง 
นั้น   อรูปอาหารเปนปจจัยแกธรรมที่เกิดพรอมกันกับตนเทาน้ัน   ฉะน้ัน 
จึงรวมลงในสหชาตปจจัย.    รูปอาหารยอมไมเปนปจจัยแกธรรมท้ังหลาย 
ที่เกิดพรอมกัน เกิดกอนหรือเกิดภายหลัง.  รูปอาหารท่ีเลยอุปาทขณะแลว 
ถึงฐิติขณะของตน   ยอมยังความเปนอาหารปจจัยใหสําเร็จ   เพราะฉะนั้น 
จึงจัดเปนอาหารปจจัยเทาน้ัน. 
           แมอนิทริยปจจัยก็มี ๒ อยาง  โดยเปนรูปและอรูป.  ใน ๒ อยาง 
นั้น  อินทริยปจจัยที่เปนอรูป   ยอมใหสําเร็จความเปนอินทริยปจจัย    แก 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดพรอมกับกับตน   เพราะฉะนั้น  จึงรวมลงในสหชาต- 
ปจจัย       สวนรูปอินทริยปจจัย    ม ี๒ อยาง      โดยจําแนกเปนภายในและ 
ภายนอก  ใน ๒ อยางนั้น  อินทริยปจจัยภายในเกิดข้ึนกอน เปนอินทริย- 
ปจจัยแกจักขุวิญญาณเปนตน         พรอมท้ังธรรมท่ีสัมปยุตอันเกิดข้ึนใน  
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ภายหลัง   เพราะฉะนั้น  จึงรวมลงในปุเรชาตปจจัยเทาน้ัน.  อินทริยปจจัย   
ภายนอกไดแกรูปชีวิตินทรีย.       รูปอินทรียนั้นแมจะเปนปจจัยแกธรรม 
ทั้งหลายท่ีเกิดรวมกัน         ก็ยอมเปนดวยอํานาจเพียงการตามเลี้ยงรักษา 
เทาน้ัน    ไมใชดวยอํานาจแหงการใหเกิดข้ึน   เพราะฉะนั้น    จึงจัดเปน 
อินทริยปจจัยเทานั้น.   ปจจัย ทั้ง ๘ เหลาน้ัน    พึงทราบวา   ยอมรวมเขาใน 
กันและกัน    ดวยประการฉะน้ี นี้เปนสังคหนัยดวยอํานาจเปนอัญญมัญญะ 
แหงปจจัย  ๑๖ ที่เหลือ    และแหงปจจัย ๘ เหลาน้ันนั่นเอง    ในปจจัย  ๘ 
เพียงนี้. 
           บัดนี้   ผูศึกษาพึงทราบปจจัยทั้ง๒๔ ที่รวมลงในปจจัยหน่ึงๆ ของ 
บรรดาปจจัย ๘ เหลาน้ี.   บรรดาปจจัย  ๒๓ เหลาน้ัน. 
           อารัมมณปจจัย เทาน้ัน    ยอมรวมลงในอารัมมณปจจัย     อันเปน 
ที่ ๑ แหงปจจัย ๘ เหลาน้ันกอน   ปจจัยที่เหลือ ๒๓ ยอมรวมเขาไมได. 
           ปจจัย ๑๕ เหลาน้ี   คือ  เหตุปจจัย   สหชาตาธิปติปจจัย   สหชาต- 
ปจจัย  อัญญมัญญปจจัย   สหชาตนิสสยปจจัย  สหชาตกัมมปจจัย   วิปาก- 
ปจจัย   สหชาตาหารปจจัย    สหชาตินทริยปจจัย   ฌานปจจัย   มัคคปจจัย 
สัมปยุตตปจจัย    สหชาตวิปปยุตตปจจัย  สหชาตัตถิปจจัย  สหชาตอวิคต- 
ปจจัย   ยอมรวมลงในสหชาตปจจัยท่ี ๒.                                        
           ปจจัย ๙ เหลาน้ี    คือ  อารัมมณปจจัยที่เปนอธิบดี    อธิปติปจจัย 
อนันตรปจจัย  สมนันตรปจจัย  อุปนิสสยปจจัย  อาเสวนปจจัย  พลวกัมม- 
ปจจัย   ที่เปนนานักขณิกะ    นัตถิปจจัย    วิคตปจจัย     ยอมรวมลงใน 
อุปนิสสยปจจัยที่ ๓.  
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           ปจจัย ๖ เหลาน้ี   คือ  ปุเรชาตปจจัย    ปุเรชาตนิสสยปจจัย   ปุเร-  
ชาตินทริยปจจัย    ปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย    ปุเรชาตัตถิปจจย   ปุเรชาต- 
อวิคตปจจัย    ยอมรวมลงในปุเรชาตปจจัยที่ ๔.                                   
           ปจจัย ๔ เหลาน้ี   คือ ปจฉาชาตปจจัย   ปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย  
ปจฉาชาตัตถิปจจัย   ปจฉาชาตอวิคตปจจัย   ยอมรวมลงในปจฉาชาตปจจัย 
ที่ ๕.  
           นานักขณิกกัมมปจจัย  ทานสงเคราะหแลว   ใน กัมมปจจัยที่ ๖. 
           ปจจัย ๓ เหลาน้ี  คือ  อาหารปจจัย    อาหารัตถิปจจัย    อาหาร- 
อวิคตปจจัย    ทานสงเคราะหแลวดวยอํานาจกพฬีการาหารในอาหารปจจัย 
ที่๗. 
           ปจจัย ๓ เหลาน้ี    คือ รูปชีวิตินทริยปจจัย     อินทริยัตถิปจจัย 
อินทรียอวิคตปจจัย  ยอมรวมลงในอินทริยปจจัยที่ ๘.  ผูศึกษาครั้นทราบ 
วาปจจัยเหลาน้ัน ๆ รวมลงแลวในปจจัยหน่ึง ๆ       บรรดาปจจัย  ๘ เหลาน้ี  
อยางนี้แลว    พึงทราบวาปจจัยเหลาใดถึงการรวมลงในปจจัยใด    ปจจัย 
เหลาน้ันทานถือเอาแลวดวยจํานวนแหงปจจัยที่รวมลงนั้น. 
           ปญหา ๑๕ ขอเหลาน้ันวา "กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมโดย 
อารัมมณปจจัย"     ดังน้ีเปนตน     ในปจจนียนัยนี้  ในปญหา ๔๙  ขอ 
อันทานยกข้ึนวิสัชนาแลว   ดวยอํานาจแหงปจจัย ๘ เหลาน้ี   ซึง่เปนที่รวม 
แหงปจจัยทั้งหมด   ดวยประการฉะน้ี.  บรรดาปญหาเหลาน้ัน   ปญหา ๔ 
ขอ     มีกศุลเปนตนวา    กุศลเปนปจจัยแกกุศล    กุศลเปนปจจัยแกอกุศล 
กุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ   กุศลเปนปจจัยแกกุสลาพยากตะ.   ปญหา ๔ 
ขอท่ีมีอกุศลเปนตนก็เหมือนกัน.   สวนปญหา ๓ ขอ  มีอัพยากตะเปนตน  
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คือ  อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ          อัพยากตะเปนปจจัยแกกุศล  
อัพยากตะเปนปจจัยเกอกุศล.   ปญหา ๔ ขอ   มีปจจยุบบัน  ๑  มีมูล ๒ 
คือ  กุศลและอัพยากตะเปนปจจัยแกกุศล   กุศลและอัพยากตะเปนปจจัยแก   
อัพยากตะ   อกุศลและอัพยากตะเปนปจจัยแกอกุศล   อกุศลและอัพยากตะ 
เปนปจจัยแกอัพยากตะ.    บรรดาปญหาเหลาน้ัน.    ปจจัยเหลาใดพึงไดใน 
ปญหาที่ ๑   ทานรวบรวมปจจัยเหลานั้นทั้งหมดแลวกลาววาปจจัย  ๓.   ใน 
ปญหาที่ ๒ มีปจจัย ๒.     ในปญหาที่ ๓ มีปจจัย ๕.    ในปญหาที่ ๔ ม ี
ปจจัย  ๑ เทาน้ัน.   ในปญหาที่ ๕ มีปจจัย  ๓.  ในปญหาที่ ๖ มีปจจัย ๒. 
ในปญหาที่ ๗ มีปจจัย ๕.  ในปญหาที่ ๘ มีปจจัย  ๑ เทาน้ัน.  ในปญหา 
ที่ ๙ มีปจจัย ๗.  ในปญหาท่ี ๑๐ มีปจจัย ๓.  ในปญหาที่ ๑๑ มีปจจัย ๓. 
ที่ ๑๒ มีปจจัย ๒.  ที่ ๑๓ มีปจจัย๔.  ที ่๑๔ มีปจจัย ๒.  แมในปญหา 
ที่ ๑๕  ก็มีปจจัย  ๔ เหมือนกัน   ปจจัยเหลาน้ันพระผูมีพระภาคเจาไมตรัส 
วา สหชาตปจฺจเยน แตตรัสวา สหชาต ปจฺฉาชาต ขาพเจาจักพรรณนา 
เหตุในการตรัสอยางนั้นขางหนา. 
           ก็เม่ือวาโดยยอในอธิการนี้     มีการกําหนดปจจัย  ๖ หมวดเทาน้ัน 
คือ  ปจจัย ๑-๒-๓-๔-๕ และ ๗.     จริงอยู   บรรดาปจจัยปจจนียะท้ัง 
๒๔ ขอ     มอีาทิวา   การกําหนดปญหาดวยอํานาจการกําหนดอยางสูงสูด 
ในปจจัยนียะแหงปญหาวาระ      และการกําหนดปจจัยที่ทานรวบรวมปจจัย 
นั้น  ๆ แสดงไวนี้ มีนเหตุปจจัยเปนตน     ปจจัยแหงปญหาวาระตอจากนี้  
ไปยอมไมไดแมในปจจนียะหน่ึง     แตยอมไดในหนหลัง    เพราะฉะนั้น 
ปจจัย  ๑  เทาน้ันมาแลวอยางนี้วา        กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลและ 
อัพยากตะ   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.    ในปญหาเหลาใด    เมื่อปจจัย   
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นั้นถูกปฏิเสธไปแลว   ปญหาเหลาน้ันยอมลดไป. ก็ปจจัยทั้ง๒ มาแลวใน 
ปญหาใดอยางน้ีวา กุศลธรรมเปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของ   
อารัมมณปจจัย     และดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย     บรรดาปจจัย  
เหลาน้ันเมื่อปจจัยขอ  ๑   แมถูกปฏิเสธแลวอยางนี้วา   นารัมมณปจจยา 
ปญหานั้นยอมไดดวยอํานาจแหงปจจัยนอกนี้   แตเมื่อปจจัยทั้ง๒ นั้นถูก 
ปฏิเสธแลว   วาระนั้นจึงขาดไป   ปจจัยทั้งหลายในหมวด ๓-๔-๕และ๗ 
ยอมไดในปญหาเหลาใด    ปญหาเหลาน้ันยอมได    ดวยอํานาจแหงปจจัย 
ทั้งหลายท่ีเหลือ  เวนปจจัยที่ทานปฏิเสธแลว ก็เม่ือปจจัยทั้งหมดถูกปฏิเสธ 
ไปวาระท้ังหมดยอมขาดไป  ดังนี้แล   นี้เปนลักษณะในขอน้ี     บัณฑิตพึง 
ทราบประเภทแหงปจจัยทั้งหลายท่ีทานยอกลาวไวในปญหานั้นๆ ต้ังแตตน 
และการลดหรือไมลดปญหานั้น ๆ ในปจจัยนั้นๆดวยลักษณะน้ี. 
           ตอไปนี้เปนความพิสดารในเรื่องนั้น  ในปญหาที่ ๑ กอน    ปจจัย  
๑๙ ทานแสดงไวแลวดวยปจจัย ๓.   อยางไร ?   จริงอยู   กุศลยอมไมเปน 
ปจจัยแกกุศลดวยปุเรชาตปจฉาชาตะและวิปากะ    และวิปปยตุตปจจัย   แต 
ยอมเปนดวยปจจัย ๒๐ ท่ีเหลือ.  บรรดาปจจัยเหลาน้ัน   อารัมมณปจจัย  
มี ๑ เทาน้ัน.        สวนปจจัย  ๕ ดวยอํานาจเปนที่รวมแหงปจจัยทั้งหมด 
ทานกลาววายอมถือการสงเคราะหลงในสหชาตปจจัย.      เมื่อเหตุปจจัยถูก 
ปฏิเสธไป   ปจจัยเหลาน้ันยอมมี ๑๔.   ก็คําวา  กุศลเปนปจจัย แกกุศลดวย  
สหชาตปจจัย   พระองคตรัสหมายถึงปจจัย  ๑๒ ที่เหลือ    โดยนําปจจัย ๒ 
ออกไป   เพราะกุศลเปนปจจัยแกกุศล   โดยวิปากปจจัย  (และ) วิปปยุตต- 
ปจจัยไมได.      ทานกลาววา  ปจจัย  ๙ ยอมรวมลงแมในอุปนิสสยปจจัย 
ดวยอํานาจปจจัยที่รวมลงในปจจัยทั้งปวง.  
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          บรรดาปจจัยเหลานั้น   อารัมมณปจจัยที่เปนอธิบดี   และอธิปติ-  
ปจจัยที่เปนอารมณ   ผนวกเขากับอุปนิสสยปจจัย      ดวยอํานาจเปน 
อารัมมณูปนิสสยะ.      ฝายกุศลยอมไมเปนนานักขณิกกัมมปจจัยแกกุศล 
เพราะฉะนั้น  ทานจึงนําออกเสีย  แลวกลาววา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย   
เพราะหมายเอาปจจัย ๖ ที่เหลือ. 
          ปจจัย  ๑๙ พึงทราบวาทานแสดงแลวดวยปจจัย ๓ ในปญหา 
ที่ ๑ (ก-ุกุ)  ดวยประการฉะน้ี. 
          บรรดาปจจัยเหลานั้น    ในนเหตุปจจนียะนี้    กุศลธรรมยอมเปน 
ปจจัยแกกุศลธรรม  ดวยนเหตุปจจัย  เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงยกบาลีข้ึน 
แสดง     โดยนัยที่ทานกลาวไวในอารัมมณปจจัยเปนตน    มีอาทิอยางนี้วา 
บุคคลใหทาน  สมาทานศีล  รักษาอุโบสถแลว   ยอมพิจารณากุศลนั้น 
ยอมพิจารณาถึงกุศลทั้งหลายที่ประพฤติในกาลกอน     ก็เม่ืออารัมมณ- 
ปจจัยถูกปฏิเสธแลว      บณัฑิตนําความพิสดารแหงอารัมมณปจจัยนั้นออก 
เพ่ิมความพิสดารแหงเหตุปจจัย   แลวพึงแสดงบาลีนั้นนั่นแล    แมในการ 
ปฏิเสธปจจัยท่ีเหลือก็นัยนี้เหมือนกัน       ก็เม่ือปจจัยใด ๆ ถูกปฏิเสธออก 
วาระเหลาใดลดไป   ขาพเจาจักพรรณนาวาระเหลานั้นขางหนา. 
           ก็ในปญหาท่ี ๒ (ก-ุอกุ)        ทานแสดงปจจัย ๓ ดวยปจจัย ๒. 
อยางไร ?  คือ  กุศลยอมไมเปนปจจัยแกอกุศล   ดวยอํานาจของอนันตระ 
เปนตน.     เพราะฉะน้ัน  ทานจึงนาเอาอนันตรปจจัยเปนตน เหลาน้ันออก 
แลวตรัสวา    "อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย"    โดยหมายเอา  อารัมมณา- 
ธิปติ     และปกตูปนิสสยปจจัย     อันทานสงเคราะหแลวดวยอารัมมณู- 
ปนิสสยปจจัย.  เพราะฉะน้ัน บัณฑิตพึงทราบวา ปจจัยทั้งหลาย ๓ เหลาน้ี  
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พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวดวยปจจัย  ๒     ในปญหาที่ ๒        คือ  
อารัมมณปจจัยลวน ๆ กบัอธิปติปจจัย    และอุปนิสสยปจจัย    ดวยอํานาจ 
อารัมมณาธิปติ.  
           ก็ในปญหาท่ี ๓ (กุ-อัพ)   ปจจัย  ๑๘ ปจจัย  ทานแสดงแลวดวย 
ปจจัย  ๕.   อยางไร ? คือ กุศลยอมไมเปนปจจัยแกอัพยากตะ  ดวยอํานาจ 
ของอัญญมัญญะ   ปุเรชาตะ อาเสวน วิปากะ และสัหปยุตตปจจัย. ยอมเปน 
ดวยอํานาจของปจจัย  ๙ ที่เหลือ.  บรรดาปจจัยเหลาน้ัน  อารัมมณปจจัย 
มี ๑.   ก็เพราะกุศลยอมไมเปนปจจัยแกอัพยากตะ  ดวยอํานาจอัญญมัญญะ 
วิปากะ  และสัมปยุตตปจจัย.  เหตุปจจัยถูกปฏิเสธออก กัมมปจจัยทานถือ 
เอาอีกแผนกหนึ่ง  เพราะฉะนั้น  ทานจึงนําปจจัย ๕ เหลาน้ีออก แลวแสดง 
ปจจัย ๑๐  ดวยสหชาตปจจัย.    บรรดาปจจัย  ๖ ที่ทานกลาวไวในหนหลัง 
โดยอุปนิสสยปจจัย     เวนอาเสวนปจจัย   ปจจัยที่เหลือมี๕   ปจฉาชาต- 
ปจจัย มี ๑ เทาน้ัน.   อน่ึง  กัมมปจจัย มี ๒ อยาง  ดวยอํานาจสหชาตกัมม- 
ปจจัย   และนานากขณิกกัมมปจจัย   ผูศึกษาพึงทราบวาปจจัย  ๑๘ เหลาน้ี  
ทานแสดงดวยปจจัย  ๕  ในปญหาที่ ๓ อยางนี้ ดวยประการฉะน้ัน. 
           ปจจัย  ๘ เหลาน้ี  อันพระพุทธองคทรงแสดงแลวดวยปจจัย ๕ ใน 
ปญหาที่ ๓อยางนี้ ดวยประการฉะน้ี. 
           ปจจัย  ๑๐ ทานแสดงแลวดวยปจจัย ๑ เทาน้ัน      ในปญหาท่ี ๔ 
(กุ-ก อัพ).   อยางไร.   จรงิอยู  กุศลยอมไมเปนปจจัยแกกุลาพยากตะ 
ดวยอํานาจของอัญญมัญญะ    วิปากะ  สัมปยูตตะ  และวิปปยุตตปจจัย  ใน 
บรรดาปจจัย ๑๕ ที่ทานกลาวไวแลวในสหชาตปจจัย  เหตุปจจัยถูกปฏิเสธ 
ออกแลว   ผูศึกษาชักปจจัย ๕ เหลาน้ีออก  แลวพึงทราบวาปจจัย  ๑๐ ที ่ 
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เหลือทานแสดงแลวดวยปจจัย ๑   ในปญหาที่ ๔  นี้ ก็ปจจัยเหลาน้ันทาน  
แสดงแลวดวยปจจัยเหลาน้ันๆ.   ในปญหา ๔ ขอ    มีกุศลเปนตนเหลาน้ี  
ฉันใด  ผูศึกษาพึงทราบวาปจจัยเหลานั้น ๆ  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
แลว   ดวยปจจัยเหลาน้ัน  ๆ  ในปญหา ๔ ขอ   แมมีอกุศลเปนตน   ฉันนั้น 
(ปญหา ๔ คือ อกุ-อกุ, อกุ-กุ, อกุ-อัพ, อก-ุอกุ อัพ).   
           ปจจัย ๒๓ ทานแสดงแลวดวยปจจัย ๗ ในปญหาท่ี ๑ แหงปญหา  
๓ ขอ  มีอัพยากตะเปนตน  อ่ืนจากน้ัน (คือ อัพ -อัพ, อัพ-กุ, อัพ-อกุ) 
อยางไร.   คือ  อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ  แมดวยปจจัย๒๔.  ก็เม่ือ 
เหตุปจจัยถูกปฏิเสธออก       ยอมมีปจจัย ๒๓.       บรรดาปจจัยเหลาน้ัน 
อารัมมณปจจัยมี ๑ เทาน้ัน   ก็เพราะอาหารปจจัย   และอินทริยปจจัยทาน 
ถือเอาอีกแผนกหนึ่ง     เพ่ือสงเคราะหธรรมท่ีไมเกิดรวมกันไวในอธิการน้ี 
ดวย    เพราะฉะนั้น  ทานจึงนําปจจัย  ๓ เหลาน้ันออก   แลวแสดงปจจัย ๑๒ 
โสหชาตปจจัย.   ปจจัยที่ทานกลาวไวในหนหลังโดยอุปนิสสยปจจัยมี ๖. 
ปุเรชาตปจจัยมี ๑ เทาน้ัน. ปจฉาชาตะ อาหาระ และอินทริยปจจัยก็เหมือน 
กัน.   บัณฑิตพึงทราบวาปจจัย  ๒๓ เหลาน้ี    ทานแสดงไวแลวดวยปจจัย  ๗ 
ในอธิการน้ี ดวยประการฉะน้ี. 
           ปจจัย ๑๒  ทานแสดงแลวดวยปจจัย  ๓   แมในปญหาท่ี ๒ อยางไร 
คือ อารัมมณปจจัยมี ๑.  ปจจัย  ๖   คือ อารัมมณาธิปติ  อนันตระ  สม- 
นันตระ นัตถิ วิคตะ  และอุปนิสสยปจจัย   ทานแสดงแลวดวยอํานาจแหง 
อารัมมณูปนิสสยะ   โดยอุปนิสสยปจจัย.   ปุเรชาตะ  นิสสยะ  วิปปยุตตะ 
อัตถิ  และอวิคตปจจัย ทานแสดงแลวดวยปุเรชาตปจจัย. บัณฑิตพึงทราบ  
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วาปจจัย  ๒ เหลาน้ี   ทานแสดงแลวดวยปจจัย  ๓  ในปญหาที่ ๒ นี้ (อัพ-  
กุ) ดวยประการฉะน้ี   แมในปญหาที่๓ (คือ อัพ-อกุ) ก็นัยนี.้          
           ในปญหาท่ี ๑แหงปญหา ๔ ขอ      ที่มมีูล ๒ (คือ ก,ุ อัพ-กุ. 
กุ. อัพ-อัพ. อก, อัพ-อกุ. อกุ, อัพ-อัพ.) ตอจากนั้นพระองคไมตรัสวา   
สหชาตปจฺจเยน  ปุเรชาตปจฺจเยน  แลวแสดงปจจัย  ๓ ดวยอํานาจนิสสยะ 
อัตถิ และอวิคตปจจัย  ดวยปจจัย ๒ ที่พระองคตรัสวา สหชาต ปุเรชาต. 
จริงอยู   กุศลขันธทั้งหลายเม่ือใหสําเร็จความเปนปจจัยแกกุศล   พรอมกับ 
วัตถุรูป   เปนสหชาตะแมก็จริง   ถึงอยางนั้นก็ไมเปนสหชาตปจจัย   เพราะ 
เหตุไร?   เพราะเจือดวยวัตถุรูป.   เพราะฉะนั้น    ทานจึงกลาววา  สหชาต 
ดวยอํานาจแหง  นิสสยะ อัตถิ  และอวคิตะ   อันเปนสหชาตะเหลาน้ี.    
แมในวัตถุรปูก็นัยนี้เหมือนกัน.     จรงิอยู   แมวัตถุรูปนั้นจะเกิดกอนก็จริง 
แตหาเปนปุเรชาตปจจัยไม   เพราะรวมกับขันธ   คําวา  ปุเรชาต  ตรัสแลว 
ดวยอํานาจแหงนิสสยปจจัยเปนตน    ที่เกิดกอนอยางเดียว. 
          ปจจัย ๔  ดวยอํานาจสหชาตะ  นิสสยะ  อัตถิ  และอวิคตะ  พระองค 
ทรงแสดงแลวดวยปจจัย ๔ ที่ทานกลาววา   สหชาต  ปจฺฉาชาต  อาหาร 
อินฺทฺริย   ในปญหาท่ี ๒.     จริงอยู  ในวาระน้ียอมไดสหชาตปจจัยดวย 
ไมไดปจฉาชาตปจจัยเปนตน  ก็คําน้ันทานกลาวดวยอํานาจแหงปจฉาชาตะ 
และอัตถิ   และอวิคตะ   กลาวคือ  อาหารและอินทรีย    เพราะวากุศลขันธ 
ทั้งหลาย    อัพยากตะและมหาภูตรูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูป  โดยสวน ๔ 
คือ สหชาตปจจัย นิสสยปจจัย  อัตถิปจจัย  อวิคตปจจัย.  กก็ุศลท่ีเกิดใน 
ภายหลังเปนปจจัยแกอุปาทายรูปเหลาน้ันนั่นหละ       กับภูตรูปเหลาน้ัน 
เหมือนกัน  ดวยอํานาจอัตถิและอวิคตปจจัย.  แม กพฬีการาหาร  กับกุศล  
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ที่เกิดภายหลัง ก็เปนปจจัยแกกายท่ีเกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิและอวิคต-     
ปจจัย.  แม รปูชีวิตินทรีย  กับกุศลท่ีเกดิภายหลังก็เปนปจจัยแกกัมมชรูป 
ดวยอํานาจของอัตถิและอวิคตปจจัยน่ันเอง.   คํานี้วา สหชาต  ปจฺฉาชต 
อาหาร อินฺทรฺิย        พระองคตรัสหมายถึงความเปนปจจัยโดยสวน ๔ นี.้ 
ก็ปจฉาชาตะ  อาหาระ  และอินทริยปจจัยยอมไมไดในอธิการน้ี. 
          แมใน ปญหา ๒ ขอ ที่รวมกบัอกศุล   ขางหนาก็นัยนี้เหมือนกัน. 
บัณฑิตพึงทราบประเภทแหงปจจัยทั้งหลาย     ทีท่านยอกลาวไวในปญหา 
เหลาน้ัน  ๆ  โนอธิการน้ีดวยประการฉะน้ี  ฝายขาพเจาจักทําใหแจง  ซึ่ง 
ความลดและความไมลดแหงปญหาเหลาน้ันๆ      ในปจจัยนั้น  ๆ ขางหนา 
แล. 
                        วรรณนาความแหงปจจยุทธาระ  จบ 
 
                        วรรณนาความแหงกุสลติกปฏฐาน             
                                        ปจจนียนัย 
          วาระ ๑๕ เหลาน้ีวา    กุสโล ธมโฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส  เปนตน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลว    ดวยสามารถอนุโลม.   เพราะแมใน 
ปจจนียะ  ก็วาระเหลาน้ีแหละ  ไมมีเกนิไปกวาน้ี  มีแตตํ่ากวาน้ี  ฉะนั้น 
บัดนี้ เพ่ือจะแสดงวาระท่ีจะมีไดในปจจนียะแหงวาระใด ๆ ต้ังแตตน   ดวย 
อํานาจแหงจํานวน พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคําวา นเหตุยา  ปณฺณรส 
เปนตน.  
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           บรรดาบทเหลาน้ัน       บทวา  นเหตุยา    คือ วาระ ๑๕ ที่ไดดวย    
สามารถแหงปจจัยทั้งหลายตามท่ีแสดงไว    แมทั้งหมด.   ใน นอารัมมณะ 
เหตุปจจัยยอมผนวกเขาในสหชาตปจจัย.   ในวาระน้ัน ๆ อารมัมณปจจัย 
ลวน ๆ ยอมขาดไป.       วาระเหลาน้ันยอมไดวิสัชนาดวยอํานาจแหงปจจัย 
ที่เหลือ.   แมในปจจัยที่เหลือก็เหมือนกับนอารัมมณปจจัย.   เหตุปจจัยยอม 
ไดในสหชาตปจจัย.      ก็ปจจัยทั้งหลายที่ต้ังอยูดวยปจจนียะอยางนี้    คือ 
นอุปนิสฺสเย  นอนนฺตเร (ปจจัยนั้นๆ) ยอมขาดไปในวาระน้ัน ๆ. วาระ 
เหลาน้ัน ๆ ยอมไดรับวิสัชนาดวยอํานาจปจจัยที่เหลือ.    สวนในนสหชาต- 
ปจจัย  ๔ วาระเหลาน้ันยอมขาดไป     คือ กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลและ 
อัพยากตะ      อกุศลธรรมเปนปจจัยแกอกุศลและอัพยากตะ,      กุศลและ 
อัพยากตธรรมเปนปจจัยแกกุศล.     อกศุลและอัพยากตธรรมเปนปจจัยแก 
อกุศล (ก-ุกุ. อัพ,อกุ-อกุ.อัพ,กุ.อัพ-กุ, อกุ. อัพ-อกุ.)  จริงอยู  ทาน 
กลาวปจจัยสังคหะหมวด ๑   ดวยอํานาจแหงปจจัย ๑๑   วา  สหชาตปจฺจ- 
เยน  ปจิจโย   ในวาระ ๒ ขอตน   แหงวาระ ๔ เหลาน้ี    เมื่อปจจัยสังคหะ 
นั้นถูกปฏิเสธไป  วาระเหลาน้ันยอมไมไดรับวิสัชนาโดยอาการอ่ืน.   คําวา 
สหชาต ปุเรชาต    ทานกลาวหมายเอานิสสยะ อัตถิ  และอวิคตปจจัยใน 
วาระ ๒ ขางทาย   เมื่อสหชาตปจจัยถูกปฏิเสธไป   วาระเหลาน้ันยอมไมได  
วิสัชนาดวยอํานาจแหงปจจัยที่เหลือ      มีเหตุปจจัยเปนตน        และไมได 
ปุเรชาตปจจัย นิสสยะ  อัตถิ อวิคตปจจัยดวย   เพราะฉะนั้น  วาระทั้ง  ๔ 
เหลาน้ีจึงขาดไป.    คําวา  เอกาทส  (๑๑ วาระ)   ทานกลาวไวดวยอํานาจ 
แหงวาระท่ีเหลือ. 
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         ในขอน้ันพึงมีคําถามวา เมื่อเหตุปจจัยถูกปฏิเสธออก  วาระเหลาน้ัน 
จึงมีดวย  อํานาจแหงอธิปติปจจัยเปนตนที่เหลือ   เพราะเหตุไร  เมื่อสหชาต-  
ปจจัยถูกปฏิเสธออก    วาระจึงไมมีดวยอํานาจแหงเหตุปจจัยเปนตน ที่เหลือ 
บาง   แกวา  เพราะไมมีธรรมจะมาอางอิง  (นิปปเทส)   จริงอยู  เหตุปจจัย  
เปนตน       ชื่อวายังมีธรรม  (เหลือไว) อางอิง  (สัปปเทส)      เพราะยังมี   
สหชาตปจจัยอยูอีกสวนหนึ่ง  (หรือเพราะเปนสวนหนึ่งแหงสหชาตปจจัย). 
เพราะฉะนั้น     เมื่อเหตุปจจัยเปนตนเหลาน้ันถูกปฏิเสธออกแลว   วาระ 
เหลาน้ันยอมไดรับวิสัชนาดวยอํานาจแหงปจจัยอ่ืน     แตสหชาตปจจัยไมมี 
ธรรม  (เหลอืไว)  อางอิง  ยอมรวมเอาเหตุปจจัยเปนตนทั้งหมดเขามาดวย 
เมื่อสหชาตปจจัยนั้นถูกปฏิเสธไป      เหตุปจจัยเปนตน เหลาน้ันแมทั้งหมด 
จึงเปนอันถูกปฏิเสธไปดวย.      เพราะวาข้ึนชื่อวาเหตุปจจัย เปนตน ที่จะไม 
เกิดพรอมกันยอมไมมี.  เพราะสหชาตปจจัยไมมีธรรมอางอิง เมื่อสหชาต- 
ปจจัยนั้นถูกปฏิเสธออก   วาระทั้ง ๒ เหลาน้ันจึงมีไมไดดวยประการฉะน้ี. 
ก็ในวาระท่ีทานวิสัชนาแลววา สหชาต ปุเรชาต   ถึงสหชาตปจจัยเทาน้ัน 
จะไมมีจริง  แตเพราะในอธิการน้ี  อรปูขันธเกิดรวมกันเทาน้ันเปนปจจัย 
ดวยอํานาจนิสสยะ  อัตถิ  และอวิคตะ      ก็เม่ือสหชาตปจจัยถูกปฏิเสธแลว 
นิสสยะ  อัตถิ  และอวิคตปจจัย ที่เกิดรวมกันโดยสวนเดียวโดยแนนอน  ก ็
เปนอันถูกปฏิเสธไปดวย  เพราะฉะนั้น  วาระแมเหลาน้ันจึงมีไมได เพราะ 
สหชาตปจจัยนั้นถูกปฏิเสธไปแล.  วาระ ๔ เหลาน้ันในอธิการน้ี จึงขาดไป 
โดยประการทั้งปวง   ดวยประการฉะนี้.  คําวา  เอกาทส ทานกลาวดวย 
อํานาจวาระท่ีเหลือเทาน้ัน.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 653 

           แมใน นอัญญมัญญะ นนิสสยะ และนสัมปยุตตปจจัย วาระ ๔    
เหลาน้ันเองขาดไป     ถามวา  เพราะเหตุไร     แกวา  เพราะมีคติเหมือน 
สหชาตปจจัย.    เหมือนอยางวา     สหชาตปจจัยท่ีเปนอรูปธรรมยอมรวม 
อรูปขันธ ๔ ไวโดยไมเหลือ ฉันใด   แมอัญญมัญญะ   นิสสยะ  และสัมป- 
ยุตตปจจัย  ก็ฉันนั้น. เพราะฉะนั้น   พึงทราบวา เมื่อปจจัยเหลาน้ี ถูกปฏิเสธ 
ออกแลว    วาระเหลาน้ันจึงมีไมได    เพราะปจจัยเหลาน้ีมีคติเชนเดียวกับ 
สหชาตปจจัย   เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา นอฺม ฺเ 
เอกาทส นนิสฺสเย  เอกาทส นสมฺปยุตฺเต  เอกาทส.  
          ในขอนั้น    พึงมี คําถาม วา   ปจจัยเหลาน้ี มีคติเหมือนสหชาตปจจัย 
เพราะเปนที่รวมแหงขันธ  ๔  อันตางโดยกุศลเปนตน         โดยไมแปลกกนั 
ก็จริง    แตกุศลก็หาเปนปจจัยโดยประการอ่ืนเวน สหชาตปจจัย    แกกุสลา- 
พยากตะไม   เพราะฉะนั้น  เมื่อกุศลน้ันถูกปฏิเสธออก   วาระน้ันก็ขาดไป 
(เปนธรรมดา)   แตกุศลยอมไมเปนอัญญมัญญปจจัยแกกุสลาพยากตะ  เมื่อ 
กุศลน้ันถูกปฏิเสธไป   ทาํไมวาระน้ันจึงตองขาดไปดวย   แกวา  เพราะมี 
ความเปนไปดวยอํานาจแหงธรรมที่อิงอาศัยกันและกัน       เหมือนอยางวา 
กุสลาพยากตะไมเปนสหชาตปจจัยแกกุศล     แตวาระน้ันก็ขาดไปในเม่ือยก 
กุศลน้ันออก    เพราะมีความเปนไปโดยนิสสยปจจัยเปนตน    ดวยอํานาจ 
แหงธรรมที่เกิดรวมกัน ฉันใด   แมในอธิการน้ีเมื่อยกกุศลน้ันออก   วาระ 
แมนั้นยอมขาดไป    เพราะมีความเปนไปโดยเปนสหชาตะเปนตน    ดวย 
อํานาจแหงธรรมท่ีเปนอัญญมัญญปจจัย  ฉันนั้น. 
          ก็บทวา นอฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย   มีเนื้อความดังน้ี  ธรรม 
เหลาใดถึงการนับวาเปนอัญญมัญญปจจัย  การเปนปจจัยดวยธรรมเหลาน้ัน  
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ยอมไมมี  แตกุศลเมื่อเปนปจจัยแกกุสลาพยากตะ  ดวยอํานาจสหชาตปจจัย  
เปนตน   ยอมไมเปนดวยธรรม  คืออัญญมัญญปจจัยเทานั้น  เพราะฉะนั้น 
เมื่อกุศลนั้นถูกปฏิเสธออกวาระน้ันจึงขาดไป ก็วาระน้ันยอมขาดไป ฉันใด 
วาระ ๓ แมที่เหลือก็ยอมขาดไป ฉันน้ัน   วาระ ๔ แมเหลาน้ันยอมขาดไป   
ดวยประการฉะน้ัน. 
           แมในคําวา นนิสฺสเย  เอกาทส นี้     มีวินิจฉัยดังน้ี    เพราะปจจัย 
ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดรวมกันโดยสวนเดียว      เปนทีอ่าศัยแหงวาระเหลาน้ัน 
ฉะน้ัน    เม่ือธรรมเปนที่อาศัย     ถูกปฏิเสธออก    วาระเหลาน้ันจึงขาดไป 
ดวย. 
           สองบทวา  ปุเรชาเต เตรส   (นปุเรชาตปจจัย  มี ๑๓วาระ)  ความ 
วา มีวาระ ๑๓    เพราะนําเอาวาระ ๒ ที่มีมูล ๒    ที่มีวิสัชนาอัน ทานกลาว 
ไววา  สหชาต ปุเรชาต  ออกเสีย    เหมือนอยางวา   เมื่อยกสหชาตปจจัย 
ออก   วาระเหลาน้ันยอมไมไดวิสัชนา   ดวยอํานาจแหงนิสสยะ  อัตถิ  และ 
อวิคตปจจัย     เฉพาะที่เปนปุเรชาตเทาน้ัน  ฉันใด   แมเม่ือปุเรชาตปจจัย 
ถูกยกออกเสียแลว         วาระเหลาน้ันยอมไมไดวิสัชนาดวยอํานาจนิสสยะ 
อัตถิ  และอวิคตปจจัย  เฉพาะท่ีเปนสหชาตะเทาน้ัน ฉันนั้น  เพราะฉะน้ัน 
ผูศึกษาพึงทราบวามีวาระ ๑๓  เพราะนําออกเสียซึ่งวาระเหลานั้น. 
           ในคําวา นปจฺฉาเต ปณฺณรส นี ้ ยอมไดปญหาทั้งหลายเหลาน้ัน 
แมดวยอํานาจแหงปจจัยท่ีเหลือ        เวนปจฉาชาตปจจัยในอาคตสถาน 
(ที่มา)   วา ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย       หรือวา สหชาต ปุเรชาต 
อาหาร อินฺทริย ดังน้ี    เพราะฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว ๑๕ 
วาระเทาน้ัน.  
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           ในคําวา นกมฺเม เปนตน   มีวินิจฉัยวา  เพราะแมกัมมปจจัย วิปาก-  
ปจจัย  อาหารปจจัย  อินทริยปจจัย  ฌานปจจัย  และมัคคปจจัย  ก็เปนสวน  
หน่ึงแหงขันธ ๔ อันตางโดยกุศลเปนตน  ฉะนั้น   ยกเวน ธรรมเหลาน้ันเสีย 
ธรรมที่เกิดรวมจึงจัดเปนปจจัยไดดวยอํานาจแหงธรรมท่ีเหลือ      เพราะ- 
ฉะน้ัน   การวิสัชนาปญหาจึงไมลดไปแมเพียงขอเดียว.                          
           คําวา นสมฺปยุตฺเต  เอกาทส    ความวา เพราะธรรมท่ีสัมปยุตกัน 
เปนปจจัยกัน    ดวยอํานาจสหชาตะเปนตน   ในวาระ ๔ เหลาน้ัน  ฉะนั้น 
พึงทราบวาวาระเหลาน้ันเทาน้ันขาดไป   เพราะปฏิเสธสัมปยุตตปจจัย. 
           คําวา  นวิปฺปยุตฺเต  นว  ความวา วาระ ๖ เหลาน้ัน    คือ  วาระ ๔ 
อันมีอวสานบทบทเดียว        ซึ่งเกิดแตธรรมที่มีมลู ๒ และ ๒ วาระอันมี 
อวสานบท  ซึ่งเกิดแตธรรมท่ีมีมูล ๑ และมูล ๒ ประกอบแลวดวยปจจัย- 
ธรรมที่วิปปยุตกันโดยสวนเดียว.    วาระเหลาน้ันยอมเปนปจจัยดวยอํานาจ 
สหชาตะเปนตน     เมื่อวิปปยุตตปจจัยถูกปฏิเสธออกไป     วาระเหลาน้ัน 
ทั้งหมดยอมขาดไปดวย  เพราะฉะนั้น  จึงได ๙ วาระเทาน้ัน ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา นวิปฺปยุตฺเต นว. 
           แมใน โนนัตถิ และ โนอวิคตปจจัย        ผูศกึษาพึงทราบวาระ ๙ 
เหลาน้ันเอง    จริงอยู  วาระเหลาน้ัน ประกอบดวยธรรม    คือ อัตถิปจจัย 
และอวิคตปจจัยแนนอน    เพราะฉะนั้น   วาระเหลาน้ันจึงขาดไป    เพราะ 
การปฏิเสธอัตถิ  และอวิคตปจจัยเหลานั้น วาระแมเหลาใดท่ีไดอยู  ผูศึกษา 
พึงแตงวิสัชนาในวาระเหลาน้ัน  ดวยอํานาจอารัมมณปจจัย  หรืออนันตร- 
ปจจัยเปนตน   ผูศึกษาพึงแตงวิสัชนาดวยอํานาจแหงปจจัย ๕   อันตางดวย 
อํานาจของสหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ  และอินทริยปจจัย  
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หรือดวยอํานาจแหงธรรมที่วิปปยุตกัน     ซึ่งยังมีอยูและยังไมปราศจากไป   
ดังน้ีแล. 
           พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงวาระที่ไดใน  ปจจนียนัย    ดวย 
การนับอยางนี้แลว     บัดนี้   เพ่ือจะแสดงการนับปจจัย     ดวยอํานาจแหง 
ปจจัยที่มีมูล ๒ เปนตน         จึงทรงเพิ่มคําวา  นเหตุปจฺจยา  นารมฺมเณ 
ปณฺณรส เปนตน  พึงทราบวินิจฉัยในคําน้ันตอไป. 
           ใน  นเหตุมูลกทุกะ   เปนปจจัยที่นับไดมากกวา   ครั้นประกอบกับ 
ปจจัยที่นับไดนอยกวายอมเปนปจจัยที่นับไดนอยกวาไปดวย. ใน ติมูลกนัย 
วาระ ๒  คือ  กุศลเปนปจจัยแกอกุศล    อกุศลเปนปจจัยแกกุศล   (ก-ุอกุ, 
อกุ-กุ)     ในคําวา นอุปนิสฺสเย เตรส   ยอมขาดไป.    เพราะเหตุไร ? 
เพราะ นอุปนิสสยปจจัย   ทานเชื่อมไวกับ นอารัมมณปจจัย.    จริงอยู 
วาระเหลาน้ีเปนไปดวยอํานาจอารัมมณปจจัย   และอุปนิสสยปจจัย.    และ 
ปจจัยทั้ง ๒ นั้น   อันทานยกเสียแลว    (ปฏิเสธ) วาระนั้นเปนอันทานถือ 
เอาแลวดวยจํานวนแหงอารัมมณาธิปติ         และอารัมมณูปนิสสยปจจัย 
เทาน้ัน. 
          สองบทวา นอุปนิสฺสเย  เตรส   แมใน ฉมูลกนัย   ก็คือวาระ ๑๓ 
เหลาน้ันนั่นแหละ. 
          พึงทราบวินิจฉัยใน สัตตมูลกนัย ตอไป.   สองบทวา นอุปนิสฺสเย 
สตฺต   ไดแก วาระ ๘   คือ  วาระ ๔ อัน เปนไปอยูดวยอํานาจแหงอนันต- 
รูปนิสสยปจจัย    และปกตูปนิสสยปจจัยเหลาน้ัน   คือ  ๑.  กุศลเปนปจจัยแก 
กุศล (ก-ุกุ)๒.  กุศลเปนปจจัยแกอกุศล  (ก-ุอกุ)   ๓.  อกุศลเปนปจจัย  
แกอกุศล  (อกุ-อกุ)      ๘.  อกุศลเปนปจจัยแกกุศล  (อก-ุกุ)     และกับ  
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วาระ ๔ ที่ขาดไปในอธิการน้ัน     เพราะเนื่องกับ นสหชาตปจจัย ยอม  
ขาดไป   เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  สตฺต  คือ ๗ วาระ 
ดวยอํานาจแหงปจจัยที่เหลือ.  
           สองบทวา นปุเรชาเต  เอกาทส   คือ  มีวาระ ๑๑   เพราะเน่ืองกัน 
นสหชาตปจจัย. 
           สองบทวา นปจฺฉาชาเต นว   ความวา  จริงอยู  ในวาระ ๑๑ เหลาน้ี  
เพราะนําเอาวาระ ๓ซึ่งมีมูล ๒   และมีอัพยากตะเปนอวสานบท   มีวิสัชนา 
อันไดแลววา  สหชาต  ปจฺฉาชาต  อาหาร  อินฺทฺรยิ  ออกเสีย     แมเม่ือมี 
การปฏิเสธสหชาตปจจัย   วาระเหลาน้ันก็ยังไมขาดไป    ดวยอํานาจปจฉา- 
ชาดปจจัย     แตเมื่อมีการปฏิเสธปจฉาชาตปจจัยกับสหชาตปจจัย     วาระ 
เหลาน้ียอมขาดไป   เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  นว   คือ 
๙ วาระ   ดวยอํานาจแหงปจจัยที่เหลือ. 
           สองบทวา  นนิสฺสเย เอการส ใน อัฏฐมูลนัย   คําอธิบายทั้งหมด 
เหมือนกับที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง. 
           พึงทราบวินิจฉัยใน นวมูลกนยั ตอไป.    สองบทวา นอุปนิสฺสเย 
ปฺจ  ความวา มี ๕ วาระ  คือ  วาระ ๓  หมวด ๓ แหงกุศล เปนตน  อัน 
มีอัพยากตะเปนที่สุด   และวาระ ๒ อันมีมูล ๒   มอัีพยากตะเปนอวสานบท 
พึงทราบวิสัชนาในวาระ ๕ เหลาน้ัน   ดวยอํานาจแหงธรรม   คือ นานาก- 
ขณิกกัมมปจจัย  กพฬีการาหาร  รูปชีวิตินทรีย  และปจฉาชาตปจจัย. 
วาระเหลาน้ันเอง      ยอมมีแมในคําเปนตนวา  นปุเรชาเต  ปฺจ.      ใน 
ทสมูลกนัย   สองบทวา  นปจฺฉาชาเต   ตีณิ คือ วาระที่เหลือ  นอกจาก 
วาระ ๒     อันมีมูล ๒ มีอัพยากตะเปนอวสานบท     อันไดอยูดวยอํานาจ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 658 

ปจฉาชาตปจจัย.   วาระ ๓ เหลาน้ันเอง  ยอมมีแมในนวิปปยุตปจจัย    สอง  
บทวา  โนอตฺถิยา  เทฺว      คือ  กุศล  และอกุศล    เปนปจจัยแกกัมมชรูป 
 ุดวยอํานาจแหงนานากขณิกกัมมปจจัย. กใ็นอธิการน้ียอมไมไดวิบากเพราะ 
เนื่องกับ นอุปนิสสยปจจัย.   การนับใน เอกาทสมลูกนัย เชนเดียวกับ 
ที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลังน่ันเอง.  
           สองบทวา นกมฺเม เอก   ใน ทวาทสมูลกนัย  คือ อัพยากตะกับ 
อัพยากตะ    ก็ในขอน้ัน ผูศึกษาพึงทราบวิสัชนาดวยอํานาจอาหาร  และ 
อินทรีย.  ผูศกึษาพึงถือเอาวิสัชนานี้แหละ   ในอาคตสถานวา  เอก  (=๑ 
วาระ)   แมใน เตรสมูลกนัย เปนตน.   แตในนอาหารปจจัย   พึงทราบ 
วิสัชนาดวยอํานาจแหงอินทรีย   ใน นอินทริยปจจัย  พึงทราบวิสัชนาดวย  
อํานาจแหงอาหาระ. 
           ใน จทุทสมูลกนัย  เปนตน     ยอมไมได  โนอัตถิ และ โนอวิคต- 
ปจจัย    เพราะเนื่องดวยนกัมมปจจัย    เหตุนั้นทานจึงไมกลาวไว.   ทาน 
กลาวคําวา  นาหารปจฺจยา  นณานเปจฺจยา   ไวโดยนําเอา นอินทริยปจจัย 
ออกเสีย  เพราะฉะนั้น ในฐานะเชนนั้น  ผูศึกษาพึงทราบวิสัชนา ๑  ดวย 
อํานาจแหงอินทริยปจจัย.   คําวา  นวิปากปจฺจยา  นอินฺทริยปจฺจยา  ทาน 
กลาวไวโดยนําอาหาระออกเสีย        เพราะฉะนั้น   ในฐานะน้ันพึงทราบ 
วิสัชนา ๑     ดวยอํานาจแหงอาหารปจจัย      ก็ข้ึนชือ่วาการนับในวาระ ๒ 
เหลาน้ี   ซึ่งต้ังอยูโดยความเปนปจจนียะยอมไมมี  เพราะฉะนั้น  ทานจึงไม 
ไดแสดงไวดวยกันแล. 
                                       นเหตุมูลกนัย  จบ  
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           แมใน  นอารมัมณมูลกนัย  เปนตน      พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้    
การกําหนดจํานวนมูลในทุกะท้ังปวงมี   เทาน้ัน       คือ ๑๕-๑๓-๑๑-๙ 
สวนในติมูลกนัยเปนตน       ยอมไดวิสัชนาซึ่งมีจํานวนอันทานกําหนดไว 
แลว    คือ ๗-๕-๓-๒-๑ นอกไปอีก     เพราะการประกอบรวมกันแหง  
ปจจัยเปนอันมาก     วิสชันาใด ๆ ยอมมีไดเพราะการประกอบรวมกันแหง 
ปจจัยเหลาใด     ในบรรดาปจจัยเหลาน้ัน     ผูศึกษาพึงกําหนดวิสัชนาและ 
ปจจัยนั้น ๆ ใหดี    แลวยกข้ึนตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง   ก็ใน 
นอารัมมณมลูกนัย เปนตน เหลาน้ันทั้งหมด     ผูศกึษาพึงเชื่อมบทท้ังหลาย 
มีนารัมมณบท  เปนตน   กับ นเหตุบท ที่ผานมาแลวเปนอันดับแรก แลว 
ทําเปนจักร  (หมุนเวียนไป)    ก็เพราะบทเหลาน้ันเปนเชนเดียวกับที่กลาว 
แลวในนเหตุมูลกนัยนั่นเอง   ฉะน้ัน  ทานจึงไมแสดงโดยพิสดาร   แสดง 
ไวเพียงยอ ๆ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทเหลาน้ันตอไป     ใน นเหตุกมูลกนัย    ใน 
เพราะนอารัมมณะ  และในเพราะนอุปนิสสยปจจัย  ยอมไดวาระ ๑๕ แยก ๆ 
กันไป ไดวาระ ๑๓ เพราะประกอบรวมกัน ฉันใด ยอมไดวาระ ๑๓ เทาน้ัน 
ในที่ทั่วไป ฉันนั้น.    อน่ึง ใน นอุปนิสสยปจจัย    วาระ ๗ ยอมมีดวย 
นอารัมมณะ  และนสหชาตปจจัย ฉันใด  แมในนสชาตปจจัยก็มีวาระ๗ 
ดวยนอุปนิสสยะ  และนอารัมมณปจจัย ฉันนั้น. 
           คําวา นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ คือ 
วิสัชนา ๓ วาระ    มีกุศลเปนตน     มอัีพยากตะเปนที่สุด   ปจจัยเหลาน้ันมี 
กัมมชรูปและอาหารชรูปเปนปจจยุบบัน     ในหมวด ๔ ม ีนอาหาระ และ  
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นอินทริยะ เปนมูล  ยอมไมไดวาระโดยแนนอน  เหมือนในนเหตุมูลกนัย    
เพราะไมเชื่อมกัมมปจจัย. 
           ใน นอินทริยมูล  คําวา "นอุปนิสฺสเย จ นปุเรชาเต จ เปตฺวา 
นาหาเร ตีณีติ กาตพฺพ"    อธิบายวา  ผูศึกษาพึงเชื่อมปจจัย  ๒ เหลาน้ี 
จากนอินทริยปจจัย   แลวทําการนับดวยนอาหารปจจัย  กับปจจัย ๒ เหลานี้ 
อยางนี้ คือ นอินฺทฺริยปจฺจยา ฯเปฯ นอปุนิสฺสยปจฺจยา นาหาเร ตีณิ, 
น   อินฺทฺริยปจฺจยา  ฯเปฯ  น ปุเรชาตปจฺจยา  นาหาเร  ตีณ.ิ    บรรดา 
บทเหลาน้ัน     บทวา   ตีณิ    คือ   กุศลเปนตนนั่นเอง     เปนปจจัยแก 
อัพยากตะ. 
           ในคําน้ันมีอธิบายดังตอไปนี้  กุศลและอกศุลเปนปจจัยแกกัมมชรูป 
และแกกายท่ีเกิดกอน     ดวยปจฉาชาตปจจัย      สวนจิตและเจตสิกที่เปน 
อัพยากตะเปนปจจัย  ดวยปจฉาชาตปจจัยอยางเดียว  ผูศึกษาพึงแตงวิสัชนา 
๓ ขอ   ดวยอํานาจแหงปจจัยเหลาน้ี    ดังอธิบายมานี้. 
           ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  นาหาเร  เทฺว    เพราะเชื่อมกับปจฉา- 
ชาตปจจัยขางหนา   ในขอน้ันไดวิสัชนาเพียงเทาน้ี   คือ  กุศลเปนปจจัยแก 
อัพยากตะ   ดวยอํานาจท่ีเปนกัมมชรปู   และอกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ 
ดวยอํานาจท่ีเปนกัมมชรปูเหมือนกัน  แตเพราะอาหารถูกปฏิเสธออก  กพ- 
ฬีการาหารจึงไมไดความเปนปจจัย   แมดวยอํานาจอัตถิและอวิคตปจจัย. 
           ใน  จตุมูลกนัย  แหงตอนที่วาดวยปฏฐานท่ีมีนวิปปยุตตปจจัยเปน 
มูล.   สองบทวา นอุปนิสฺสเย ปฺจ  คือ มีวิสัชนา ๕ วาระ  คือ  กุศล 
เปนปจจัยกกุศลที่เกิดพรอมกัน    กุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ   กลาวคือ 
กัมมชรูป    อกุศลเปนปจจัยแกอกุศลที่เกิดพรอมกัน   อกุศลเปนปจจัยแก  
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อัพยากตะ   คือกัมมชรูป     อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะท่ีเกิดพรอม  
กัน.    คําวา นวิปฺปยตฺตปจฺจยา ฯเปฯ นอุปนิสฺสเย ตีณิ  คือ วาระ ๓ 
มีกุศลเปนตน      เปนปจจัยแกอัพยากตะ     ตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวใน  
หนหลัง. 
           คําวา โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุยา นว    คือ  วาระ ๙ ที่ทานกลาววา 
เกิดเพราะนเหตุปจจัย    ในโนอัตถิปจจัย.     จริงอยู  วาระเหลาน้ัน  ทั้งหมด 
วาระหน่ึงซึ่งมีมูลหน่ึงเปนที่สุด  ยอมไดดวยอํานาจอนันตรปจจัยและปกตู- 
ปนิสสยปจจัย.             
           แมสองบทวา  นอารมฺมเณ  นว   ความวา  ผูศึกษาพึงต้ังวาระเหลา- 
นั้นแหละไวในนอารัมมณปจจัย      แลวแบงอุปนิสสยปจจัยออกเปน ๒. 
สองบทวา ยาว  นิสฺสยมปฺ   ความวา ในนัยที่มีโนอัตถิปจจัยเปนมูล    ผู 
ศึกษาพึงต้ังไวในนอารัมมณปจจัย    ดวยการหมุนเวียนอยางน้ี   คือ  โน- 
อตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมมฺณปจฺจยา    ไปจนถึง นิสสยปจจัย 
แลว    พึงแตงวิสัชนา ๒ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย    กับดวยปจจัย   
อยางนี้   หรอืปจจัยอยางใดอยางหน่ึง   มีนอธิปติปจจัยเปนตน   ถัดจากน้ี 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังลักษณะอยางนี้แลว  ทรงถือเอาปจจัย ๗ 
ต้ังแตนอารัมมณปจจัยจนถึงนนิสสยปจจัยอีก      แลวตรัสวา  นอุปนิสฺสเย 
เทฺว   ในขอนั้นผูศึกษาพึงแตงโยชนาจากนารัมมณปจจัยกับบททั้งปวง  มี 
นนิสสยปจจัยเปนที่สุดทั้งขางหนาและขางหลังอยางนี้  คือ  โนอตฺถิปจฺจยา 
นเหตุปจฺจยา   นอารมมฺณปจฺจยา  นอปุนิสฺสเย  เทว,  โนอตฺถิปจฺจยา 
นเหตนารมฺมณนาธิปติปจฺจยา นอุปนิสฺสเย เทฺว.  ก็บทวา เทฺว ในอธิการ  
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นี้    ผูศึกษาพึงทราบดวยอํานาจแหงปจจัยแหงกัมมชรูป   ดวยอํานาจแหง   
นานากขณิกกัมมะ   คือ  กุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ   อกุศลเปนปจจัยแก 
อัพยากตะ.  ใน นปุเรชาตปจจัย เปนตน   กับ  นอปุนิสสยบท  พึงทราบ 
วิสัชนา ๒ ในท่ีทุกสถาน   ก็ในอธิการน้ีทานไมถือเอากัมมปจจัย   จริงอยู   
เมื่อถือเอากัมมปจจัยนั้น  วาระเหลาน้ันยอมขาดไปดวย  ยอมไมไดวิสัชนา 
ในการเทียบเคียงวิสัชนาใด ๆ กับวิสัชนาใดๆ  วิสชันาใดมีไดและวิสัชนา 
ใดขาดไป  ผูศึกพึงกําหนดวิสัชนานั้นทั้งหมดใหดี  แลวพึงขยายจํานวน 
ในปจจนียะท้ังหมด. 
                                     ปจจนียนัย  จบ 
 
              การนับวาระในอนุโลมปจจนียะแหงปญหาวาระ 
                                         เหตุมูลกนัย 
                                         เหตุสภาคะ 
 [๗๕๒]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารมัมณปจจัย  มี ๗ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสย 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย 
ม ี๗ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ.  ในนกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนวิปากปจจัย     มี ๗ วาระ.     ในนอาหารปจจัย   มี ๗ วาระ     ใน 
นอินทริยปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนมัคคปจจัย  
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มี ๗ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓  
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ ในโนวิตตปจจัย  มี ๗ วาระ.  
 
                                   เหตุฆฏนา ๒๔ 
 [๗๕๓]   ๑.   เพราะปจจยั  ๕    คือ  เหตุ   สหชาตะ   นิสสยะ   อัตถิ 
อวิคตปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ...  ในนอธิปติปจจัย  มี ๗ 
วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๗ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนอาหารปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๗  วาระ    ในนฌานปจจัย   ม  ๗ วาระ    ในนมคัคปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 [๗๕๔]  ๒.  เพราะปจจัย ๖     คือ เหตุ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ       ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตร 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   โนนอาเสวนปจจัย   ม ี  
วาระ     ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ    ใน 
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นอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนฌาน- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ.  ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี 
๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิตตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
 [๗๕๕]  ๓.   เพราะปจจยั ๗     คือ เหตุ    สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
...  ในนอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอนันตรปจจัยปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ      ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ     นนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอาหารปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอินทริยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.                                                                
 [๗๕๖]  ๔.  เพราะปจจัย ๖  คือ  เหตุ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปปยุตตะ 
อัตถิ อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ... ในนอธิปติปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนสิมนันตรปจจัย  มี ๓ 
วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปาก-  
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ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนมัคตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโน- 
วิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.      
 [๗๕๗]   ๕.  เพราะปจจยั ๖     คือ เหตุ   สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ... ในนอธปิติปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ 
วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัยมี ๑ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  ม ี
๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑วาระ     นโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโน- 
วิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.                                                            
 [๗๕๘]  ๖.  เพราะปจจัย ๗     คือ เหตุ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ... 
ในนอธิปติปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ    ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ    ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนอินทรยิปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนฌานปจจัย  
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มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑ วาระ  
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.                                                          
 [๗๕๙]  ๗.  เพราะปจจัย ๘    คือ    เหตุ    สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ   สัมปยตุตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  
มี ๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๑วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๑ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ในนมคัคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๗๖๐]   ๘.  เพราะปจจัย   ๗   คือ  เหตุ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย  มี๑ วาระ  โนนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   มี๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนปุเรชาตคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑ 
วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
อาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย 
มี  ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี  วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี   วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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 [๗๖๑]  ๙.  เพราะปจจัย ๘  คือ    เหตุ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ  
นิสสยะ  วิปากะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี 
๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน  
นอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  ม ี๑ 
วาระ  ในนมคัคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
 [๗๖๒]  ๑๐.  เพราะปจจัย ๗  คือ  เหตุ  สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ 
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ในนอธิปติ- 
ปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๘ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี 
๔ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๔ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๔ 
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี  ๔  วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ  ใน 
นวิปากปจจัย   มี ๔ วาระ    ในนอาหารปจจัย  มี ๔ วาระ    ในนฌาน- 
ปจจัย  มี ๔  วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  
มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๔ วาระ     ในโนวิคตปจจัย   มี ๔ 
วาระ. 
 [๗๖๓]  ๑๑. เพราะปจจัย  ๘   คือ   เหตุ    สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  อินทริย  มัคคะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๒  
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วาระ...  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๒ วาระ    ในนอนันตรปจจัย   ม ี๒ วาระ  
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๒ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๒ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๒ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ   ในนวิปาก-   
ปจจัย   มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๒ 
วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนวิปปยตุตปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในโนนวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 [๗๖๕]  ๑๒.  เพราะปจจยั ๙   คือ  เหตุ    สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  อินทริยะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ อัตถิ อวิตปจจัย  ในนอารมัมณ- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ...  ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  
มี ๒ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๒  
วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนอาหารปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี 
๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ ในโนนตัถิปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 [๗๖๕]  ๑๓. เพราะปจจัย ๘  คือ เหตุ สหชาตะ  นิสสยะ  อินทริยะ 
มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย   มี ๒ วาระ 
 ...ในนอธิปตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ    ใน  
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นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๒ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๒ วาระ     ใน  
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๒ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๒ วาระ     ใน 
นกัมมปจจัย   มี๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอาหารปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในนฌานปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ.  
 [๗๖๖]  ๑๕.  เพราะปจจัย  ๘   คือ เหตุ  สหชาตะ  นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ  มคัคะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
... ในนอธิปติปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย    ม ี๑ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย  มี ๑ วาร ะ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ    ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๗๖๗]  ๑๕.  เพราะปจจยั ๙   คือ เหตุ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ  มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ...  โนนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ 
วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอาหาร-  
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ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑วาระ  ในโนนตัถิปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.   
 [๗๖๘]  ๑๖.  เพราะปจจัย ๑๐   คือ เหตุ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ  มคัคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ... ในนอธปิติปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ    ในนอุปนสิสยปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ 
วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
อาหารปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ 
วาระ. 
 [๗๖๙]  ๑๗.  เพราะปจจัย ๙ คือ เหตุ   สหชาตะ  นิสสยะ วิปากะ 
อินทริยะ   มคัคะ   วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย 
มี๑วาระ... ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี๑วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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 [๗๗๐]  ๑๘.  เพราะปจจยั ๑๐   คือ  เหตุ    สหชาตะ    อัญญมญัญะ    
นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ  มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย ใน 
นอารัมมณปจจัย     มี ๑ วาระ...  ในนอธิปติปจจัย    มี ๑ วาระ     ใน 
นอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ     ในนสมนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นอัญญมัญญปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๑ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๗๗๑]  ๑๙. เพราะปจจัย ๘   คือ เหตุ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
อินทริยะ  มคัคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ... 
ในนอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๔ วาระ   ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๔ วาระ    ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๔ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี  ๔  วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๔ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๔ วาระ  ในนฌานปจจัย  ม ี๔ 
วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๔ วาระ. 
 [๗๗๒]  ๒๐. เพราะปจจยั ๑๐  คือ เหตุ  อธิปติ  สหชาตะ  อัญญ- 
มัญญะ   นิสสยะ  อินทรยิะ  มัคคะ  สมัปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ...  ในนอนันตรปจจัย    มี ๒ วาระ     ใน  
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นสมนันตรปจจัย    ม ี๒ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๒ วาระ    ใน  
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๒ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๒ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๒ 
วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย  มี ๒ วาระ  
ในโนวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 [๗๗๓]  ๒๑.  เพราะปจจัย ๙   คือ  เหตุ   อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๒ 
วาระ... ในนอนันตรปจจัย  มี๒วาระ    ในนสมนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๒ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๒ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๒ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๒ วาระ.    ในนกมัมปจจัย   ม ี๒ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๒ 
วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๒ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย    ม ี๒ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
 [๗๗๔]  ๒๒. เพราะปจจัย ๙ คือ เหตุ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ   มัคคะ  อัตถิ   อุวิคตปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ 
วาระ... ในนอนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑  วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๑ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี  ๑ วาระ   ในนอาหาร-  
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ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตปจจัย  มี  
๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
 [๗๗๕]  ๒๓. เพราะปจจัย ๑๑  คือ  เหตุ  อธิปติ  สหชาตะ อัญญ- 
มัญญะ   นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ  มัคคะ   สัมปยุตตะ   อัตถิ   อวิคต- 
ปจจัย  โนนอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ... ในนอนนัตรปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๑ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑วาระ. 
 [๗๗๖]   ๒๔.  เพราะปจจัย  ๑๐   คือ  เหตุ  อธิปติ  สหชาตะ นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  มัคคะ วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนอนันตรปจจัย  มี๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๑ 
วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  โนนกัมมปจจัย  มี๑ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                   เหตุมูลกนัย  จบ    
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                                    อารัมมณมูลกนัย  
                                     อารัมมณสภาคะ  
 [๗๗๗]   เพราะอารัมมณปจจัย       ในนเหตุปจจัย   ม ี๙ วาระ...   ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๙วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ ในนสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย 
มี ๙  วาระ  ในนนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ ในนกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนสมัปยุตต- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในโนอวิคตปจจัย   มี ๙  วาระ. 
 
                                      อารมัมณฆฏนา ๕ 
 [๗๗๘]  ๑.  เพราะปจจัย ๓  คือ อารัมมณะ  อธิปติ  อุปนิสสยปจจัย 
ในนเหตุปจจัย   ม ี๗ วาระ...  ในนอนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ     ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ     ในนสหชาตปจจัย   มี ๗ วาระ   ใน 
นอัญญมัญญปจจัย    ม ี๗ วาระ     ในนนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ    ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๗ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนวิปาก-  
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ปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย  
มี ๗ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๗ วาระ   ใน 
นอัตถิปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในโนนัตถปิจจัย  มี ๗ วาระ    ในโนวิคต-   
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.                          
 [๗๗๙]  ๒.  เพราะปจจัย ๔ คือ  อารัมมณะ     ปุเรชาตะ     อัตถ ิ
อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ...  ในนอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ 
นนอนันตรปจจัย   มี๓วาระ    ในนสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ    ใน 
นสหชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๓ วาระ   ใน 
นนิสสยปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนมัคค- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนวิปปยตุตปจจัย 
มี ๓ วาระ   นโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ    นโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๗๘๐]  ๓.   เพราะปจจัย ๖   คือ  อารัมมณะ    นิสสยะ    ปุเรชาตะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย   มี ๓วาระ... ในนอธิปติ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนสหชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญญปจจัย   มี ๓ 
วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  
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ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย   ม ี๓ วาระ ในนวิปาก-   
ปจจัย    ม ี๓วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ     ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ.   
 [๗๘๑]  ๔.  เพราะปจจัย ๖      คือ อารมัมณะ  อธิปติ  อุปนิสสยะ 
ปุเรชาตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย   มี๑วาระ...  ในนอนัตร-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนสหชาตปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนนิสสยปจจัย  ม ี๑ 
วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย     มี ๑ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ 
วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน 
นอาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌาน- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย     ม ี๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ 
วาระ ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๗๘๒]  ๕.  เพราะปจจัย ๘    คือ อารัมมณะ    อธปิติ    นิสสยะ 
อุปนิสสยะ  ปุเรชาตะ   วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ 
วาระ   ในนสหชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย   มี๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย   
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มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.   
                            อารัมมณมูลกนัย  จบ 
 
                                 อธิปติมูลกนัย 
                                  อธปิติสภาคะ 
 [๗๘๓]  เพราะอธิปติปจจัย   ในเหตุปจจัย  มี ๑๐  วาระ  ใน 
นอารัมมณปจจัย มี ๗  วาระ  ในอนันตรปจัย  มี ๑๐ วาระ   ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๑๐ วาระ    ในนสหชาตปจจัย   มี ๗ วาระ  ใน 
นอัญญมัญญปจจัย    ม ี๘ วาระ     ในนนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑๐ วาระ   ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๐ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑๐ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑๐ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๑๐ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑๐ วาระ    ในนอินทริยปจจัย   มี ๑๐ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๑๐ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๘ 
วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑๐ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๑๐ วาระ   ในโน- 
อวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ.   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 678 

                                 อธิปติฆฏนา  ๓๐ 
 [๗๘๔]  ๑.  เพราะปจจัย ๓  คือ  อธิปติ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ใน   
นเหตุปจจัย  มี ๘ วาระ...  ในนอารัมมปจจัย   มี๗ วาระ  ในนอนันตร-   
ปจจัย  มี ๘ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๘ วาระ  ในนสหชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนอัญญมญัญปจจัย   มี ๔ วาระ   ในนนิสสยปจจัย   ม ี๑ 
วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๘ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๘ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๘ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๘ วาระ  ในนอาหารปจจัย 
มี ๘   วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๘ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๘ วาระ 
ในนมัคคปจจัย     ม ี๘ วาระ     ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๔  วาระ     ใน 
นวิปปยุตตปจจัย   มี ๔วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๘ วาระ ในโนวิคต- 
ปจจัย  ๘ วาระ. 
 [๗๘๕]  ๒.  เพราะปจจัย ๔  คือ  อธิปติ   นิสสยะ   อัตถิ   อวิคต- 
ปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๘ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ   
ในนอนันตรปจจัย   มี ๘ วาระ     นนสมนันตรปจจัย  มี ๘ วาระ    ใน 
นสหชาตปจจัย    มี๑ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๘ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๗ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๗ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย มี ๘ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๘ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย  มี ๘ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๘ วาระ  ในนอาหารปจจัย   ม ี
๘ วาระ    โนนอินทริยปจจัย   มี ๘ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๘ วาระ 
ในนมัคคปจจัย    มี ๘ วาระ     ในนสมัปยุตตปจจัย    ม ี๔ วาระ     ใน  
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นวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๘ วาระ  ในโนวิคต-  
ปจจัย   มี ๘ วาระ.                                                                      
 [๗๘๖]  ๓.  เพราะปจจัย ๕  คือ อธิปติ  นิสสยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ 
อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย   ม ี๔ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๓ 
วาระ   ในนอนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในนสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี๔ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๓ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๔ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๔ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย   ม๔ี วาระ  ในนอาหารปจจัย  
มี ๔ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๔  วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๔  วาระ  ในโนนัตถ ิ
ปจจัย  มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ถ วาระ. 
 [๗๘๗]  ๔.  เพราะปจจัย ๓   คือ อธิปติ อารัมมณะ  อุปนิสสยปจจัย 
ในนเหตุปจจัย    มี ๗ วาระ...   ในนอนันตรปจจัย    มี ๗ วาระ     ใน 
นสมนันตรปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนสหชาตปจจัย   มี ๗ วาระ     ใน 
นอัญญมัญญปจจัย    ม ี๗ วาระ     ในนนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย   มี๗วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๗ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนมัคคปจจัย    ม ี๗ วาระ  ในนสัมปยุตต-  
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ปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย  
มี ๗ วาระ  โนโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในโนอวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.   
 [๗๘๘]  ๕.  เพราะปจจัย ๖    คือ อธิปติ   อารัมมณะ   อุปนิสสะ 
ปุเรชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจจัย มี ๑ วาระ...  ในนอนันตร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนสหชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนอัญญมญัญปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนนิสสยปจจัย  มี ๑ 
วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนกัมมปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๑ 
วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ  ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ.    
 [๗๘๙]  ๖.  เพราะปจจัย  ๘    คือ  อธิปติ    อารัมมณะ    นิสสยะ 
อุปนิสสยะ  ปุเรชาตะ   วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ...   ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๑ 
วาระ ในนสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนมคัคปจจัย   มี๑วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย  ม๑ีวาระ  ในโนนัตถิ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 681 

 [๗๙๐]  ๗.  เพราะปจจัย  ๕   คือ อธิปติ   สหชาตะ  นิสสยะ  อัตถิ  
อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗  
วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนอาหารปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนมคัคปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ    ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 [๗๙๑]  ๘.  เพราะปจจัย ๗   คือ อธิปติ   สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...   ใน 
นอารัมมณปจจัย     มี ๓ วาระ    ในนอนันตรปจจัย   มี  ๓ วาระ     ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี ๓  วาระ     ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี  ๓ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓  วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ.   
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 [๗๙๒]  ๙.  เพราะปจจัย ๖  คือ อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปป-  
ยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...  ในนอารัมมณ-    
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ   โนนสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ       ในนอัญญมัญญปจจัย     มี ๓  วาระ      ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๓ 
วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัยย   ม ี๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๗๙๓]  ๑๐.  เพราะปจจัย ๖  คือ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ วิปากะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย      ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๑ 
วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ    ใน 
นอุาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑  
วาระ  ในนมคัคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ.                                                                      
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 [๗๙๔]  ๑๑.  เพราะปจจัย ๘   คือ อธิปติ   สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย  มี ๑  
วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน  
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี 
๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๗๙๕]  ๑๒.  เพราะปจจยั  ๗  คือ อธิปติ  สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ      ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี๑วาระ  ในนมคัคปจจัย  มี ๑วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
 [๗๙๖]๑  เพราะปจจัย ๘   คือ   อธิปติ   สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
๑.  บาลีขอนี้เหินมา  เพราะไมองคธรรม  จึงนับฆฏนาขอท่ี ๑๓  ท่ีขอ  [๗๙๗] เวนขอ  [๗๙๖].  
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นิสสยะ  วิปากะ  วิปปยุตตะ    อัตถ ิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   ม ี๑  
วาระ... ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๑ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน   
นอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   ม ี
๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๗๙๗]  ๑๓.  เพราะปจจยั ๗ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ อาหาระ 
อินทริยะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในนอัญญมญัญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี 
๗ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๗ 
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ใน 
นวิปากปจจัย  ม ี๗ วาระ ในนฌานปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนมัคคปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี๗ วาระ. 
 [๗๙๘]  ๑๔.  เพราะปจจยั ๙  คือ  อธิปติ  สหชาตะ  อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  อาหาระ  อินทริยะ  สัมปยตุตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ...    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอนันตร-  
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ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ 
วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ  ใน 
นวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนมคัคปจจัย 
มี  ๓ วาระ     ในนวิปปยตุตปจจัย มี ๓ วาระ    ในโนนนัตถปิจจัย  มี ๓  
วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๗๙๙]  ๑๕.  เพราะปจจยั ๘    คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ อาหาระ 
อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ     ในนอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย     ม ี๓ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน  
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๘๐๐]  ๑๖.  เพราะปจจัย ๘  คือ อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
อาหาระ อินทริยะ  อัตถ ิอวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...   ใน 
นอารัมมณปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย    มี ๑ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน  
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นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย     มี ๑ วาระ     ใน   
นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ     ในโนวิคตปจจัย     มี ๑ วาระ.  
 [๘๐๑]  ๑๗.  เพราะปจจัย ๑๐     คือ  อธิปติ   สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ   อาหาระ   อินทริยะ    สัมปยุตตะ    อัตถ ิ   อวิคตปจจัย 
ในนเหตุปจจัย    มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นอนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนสมนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ     ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ      ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๑   วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย     มี ๑ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย    มี ๑ วาระ     ใน 
นกัมมปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๘๐๒]  ๑๘.  เพราะปจจยั ๙    คือ  อธิปติ     สหชาตะ    นิสสยะ 
วิปากะ  อาหาระ  อินทริยะ วิปปยุตตะ  อัตถ ิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย   ม ี๑ 
วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  
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มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ   
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.   
 [๘๐๓]  ๑๙.   เพราะปจจยั  ๗      คือ  อธิปติ      สหชาตะ     นสิสยะ 
อินทริยะ   มคัคะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   ม ี๗ วาระ...  ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๗  วาระ     ในนอนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ     ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๗  วาระ    โนนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๗ วาระ      ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๗  วาระ      ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๗ วาระ      ในนอาเสวนปจจัย    มี ๗ วาระ      ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๗  วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนอาหารปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในนฌานปจจัย   ม ี ๗ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๗ วาระ      ใน 
โนวิคตปจจัย   มี  ๗ วาระ. 
 [๘๐๔]  ๒๐.  เพราะปจจยั ๙    คือ  อธิปติ   สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ   อินทริยะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ 
วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๓ 
วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 688 

 [๘๐๕]  ๒๐. เพราะปจจัย ๘   คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ  
มัคคะ  วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ   ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ      ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ    ใน  
นกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนสมัปยตุตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๘๐๖]   ๒๒.  เพราะปจจัย ๘  คือ  อธปิติ  สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ 
อินทริยะ  มคัคะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...   ใน 
นอารัมมณปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
นสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ      ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๑  วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๘๐๗]  ๒๓. เพราะปจจยั ๑๐   คือ อธิปติ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย  ใน  
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นเหตุปจจัย  มี๑วาระ.... ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอนนัตร-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ 
วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน 
นอาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑  
วาระ. 
 [๘๐๘]  ๒๔.  เพราะปจจัย ๙  คือ อธิปติ สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
อินทริยะ    มัคคะ    วิปปยุตตะ    อัตถิ    อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ...    ในนอารัมมณปจจัย     มี ๑ วาระ     ในนอนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในนสมนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  
มี ๑ วาระ      ในนอุปนิสสยปจจัย      มี ๑ วาระ      ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ      ในนปจฉาชาตปจจัย     มี ๑ วาระ      ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย     ม ี๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ  ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๘๐๙]   ๒๕.  เพราะปจจัย ๘   คือ อธิปติ  เหตุ   สหชาตะ  นิสสยะ 
อินทริยะ  มคัคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๔ วาระ... 
ในนอนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๔ วาระ   ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๔ วาระ   ใน  
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นปุเรชาตปจจัย   ม ี๔ วาระ      ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๔ วาระ     ใน  
นอาเสวนปจจัย  มี ๔ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๔ วาระ   ในนฌานปจจัย   ม ี
๔ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๒  
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๔ วาระ. 
 [๘๑๐]   ๒๖.  เพราะปจจยั  ๑๐   คือ  อธิปติ     เหตุ     สหชาตะ 
อัญญมัญญะ  นิสสยะ  อินทริยะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ อัตถิ   อวิคตปจจัย 
ในนอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ...     ในนอนันตรปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย      ม ี๒ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจับ     มี ๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนอาหารปจจัย  ม ี๒ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี 
๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 [๘๑๑]  ๒๗.  เพราะปจจยั ๙  คือ อธิปติ  เหตุ  สหชาตะ  นิสสยะ 
อินทริยะ  มคัคะ  วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๒ วาระ...   ในนอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  ม ี
๒ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๒ 
วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย   ม ี๒ วาระ ในโนปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนกมัมปจจัย   ม ี๒วาระ  ในนวิปาก-  
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ปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนอาหารปจจัย  ม ี๒ วาระ    ในนฌานปจจัย   มี  
๒ วาระ  โนนสัมปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ.   
 [๘๑๒]   ๒๘.  เพราะปจจัย ๙   คือ  อธิปติ  เหตุ  สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ 
วาระ...    ในนอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ      ในนสมนันตรปจจัย    ม ี
๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี๑วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   ม๑ีวาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๘๑๓]  ๒๙. เพราะปจจัย  ๑๑     คือ   อธิปติ     เหตุ     สหชาตะ 
อัญญมัญญะ    นิสสยะ   วิปากะ   อินทริยะ    มัคคะ    สัมปยุตตะ   อัตถ ิ
อวิคตปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย  ม ี๑ 
วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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 [๘๑๔]  ๓๐  เพราะปจจัย  ๑๐  คือ  อธปิติ  เหตุ  สหชาตะ  นิสสยะ  
วิปากะ  อินทริยะ  มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ...    ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอุปนิสสย-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสัมป- 
ยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
                                 อธิปติมูลกนัย  จบ  
 
                                    อนันตรมูลกนยั 
                                     อนันตรสภาคะ 
 [๘๑๕]  เพราะอนันตรปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ...    ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ     ในนอธิปติปจจัย    มี ๗ วาระ   ใน 
นสหชาตปจจัย   ม ี๗ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๗ วาระ  ใน 
นนิสสยปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนกัมมปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี๗ วาระ  ในนมัคค- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ    ในนวิปปยุตต-  
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ปจจัย   มี ๗ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ    ในโนอวิคตปจจัย  
มี ๗ วาระ.  
 
                                อนันตรฆฏนา ๓ 
 [๘๑๖]  ๑.  เพราะปจจัย ๕  คือ  อนันตระ  สมนันตระ  อุปนิสสยะ 
นัตถิวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย    มี ๗ วาระ...    ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี๗วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย    มี ๗ วาระ    ในนนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๗ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนอาหารปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๗ วาระ   ใน 
โนอัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 [๘๑๗]  ๒.  เพราะปจจัย  ๖  คือ อนันตระ  สมนันตระ  อุปนิสสยะ 
อาเสวนะ  นัตถิ วิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...  ในนอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาต- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๓ 
วาระ  ในนวิปากปจจัย    มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ  ใน  
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นอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนมคัคปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ 
วาระ.  ในโนอัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
 [๘๑๘ ]  ๓.  เพราะปจจัย ๖ คือ อนันตระ  สมนันตระ  อุปนิสสยะ 
กัมมะ  นัตถ ิ วิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ...  ในนอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย   ม ี  วาระ    ในนสหชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนอัญญมญัญปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนนิสสยปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑ วาระ     โนนวิปากปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นอาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนอินทรยิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌาน- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย  มี๑ วาระ 
ในโนอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                                  อนันตรมูลกนัย จบ  
 
                                    สมนันตรมูลกนัย     
                                      สมนันตรสภาคะ 
 [๘๑๙]  เพราะสมนันตรปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ...  ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี๗วาระ  ในนอธปิคิปจจัย มี ๗วาระ   ในนสหชาต- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนอัญมัญญปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนนิสสยปจจัย  
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มี ๗ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๗ 
วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๕ วาระ     ในนกัมมปจจัย    ม ี๗ วาระ  
ในนวิปากปจจัย     มี ๗ วาระ     ในนอาหารปจจัย    ม ี๗ วาระ     ใน 
นอินทริยปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนมัคค-  
ปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย    มี ๗ วาระ    ในโนอวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
 
                                   สมนันตรฆฏนา ๓ 
 [๘๒๐]  ๑.  เพราะปจจัย ๕  คือ  สมนนัตระ  อนันตระ  อุปนิสสยะ 
นัตถิ  วิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ...    ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในนอธิปตปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนสหชาตปจจัย   มี ๗ 
วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนนสิสยปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๗ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนอาหารปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ   ใน 
โนอัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 [๘๒๑]  ๒.  เพราะปจจัย ๖  คือ สมนนัตระ อนันตระ  อุปนิสสยะ 
อาเสวนะ นัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณ-  
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ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนสหชาตปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในนอัญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนนิสสยปจจัย   มี ๓ 
วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี๓วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี  
๓ วาระ    ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๓  วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในโนอัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ     ใน 
โนอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๘๒๒]  ๓.  เพราะปจจัย ๖  คือ สมนนัตระ  อนันตระ อุปนิสสยะ 
กัมมะ  นัตถ ิ วิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย  มี 
๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนนสิสยปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  ม ี
๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ     ในโนอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
โนอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                     สมนันตรมูลกนัย  จบ  
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                                สหชาตมูลกนัย    
                                 สหชาตสภาคะ 
 [๘๒๓]  เพราะสหชาตปจจัย    ในนเหตุปจจัย    ม ี๙ วาระ...    ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอธปิติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในนอัญญมัญญ-  
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙ 
วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ ใน 
นอาหารปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในนอินทรยิปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนฌาน- 
ปจจัย มี  ๙ วาระ    ในนมคัคปจจัย มี ๙ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี  ๕ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๙ 
วาระ   ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 
                                  สหชาตฆฏนา ๑๐ 
 [๘๒๔]  ๑.  เพราะปจจัย ๔  คือ  สหชาตะ  นิสสยะ  อัตถิ  อวิคต- 
ปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ...    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ     ในนอนันตรปจจัย    มี ๙ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี  ๕วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๙ วาระ      ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๙ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ     ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย  
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มี ๙ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๙ วาระ  
ในนมัคคปจจัย    มี ๙ วาระ     ในนสมัปยุตตปจจัย    ม ี๕ วาระ   ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๔ วาระ.          
 [๘๒๕]  ๒.  เพราะปจจัย ๕  คือ  สหชาตะ   อัญญมัญญะ    นิสสยะ 
อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๓ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย   มี๓วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย   ม๓ีวาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
 [๘๒๖]  ๓.  เพราะปจจัย ๖   คือ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ   นิสสยะ 
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี๓วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย     มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปาก-  
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ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในนฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ     ใน  
โนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
 [๘๒๗]  ๔.  เพราะปจจัย ๕   คือ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปปยุตตะ 
อัตถิ    อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๓ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   ม ี๓ วาระ     ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๘๒๙]  ๕.  เพราะปจจัย ๖  คือ   สหชาตะ   อัญญมญัญะ    นิสสยะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมม- 
ณปจจัย  มี๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  ม ี
๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย  
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มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ  
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโนนัตถปจจัย   มี ๑ วาระ    ในโนวิคตปจจัย มี 
๑  วาระ.    
 [๘๒๙]   ๖.  เพราะปจจัย ๕  คือ สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ  อัตถ ิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย   ม ๑ วาระ... ในนอารมัมณปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย   มี๑วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑วาระ    ในนกัมมปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสมัปยุตต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๘๓๐]  ๗.  เพราะปจจัย  ๖  คือ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑  วาร..ในนอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย   มี   
วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอาหาร-  
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ปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย  
มี๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนวิปบยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
 [๘๓๑]  ๘.  เพราะปจจัย ๗    คือ สหชาตะ   อัญญมัญญะ    นิสสยะ 
วิปากะ  สัมปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ    ใน 
นอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ ในนกัมม- 
ปจจัย    ม ี๑  วาระ    ในนอาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๘๓๒]  ๙.  เพราะปจจัย ๖  คือ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ  วิปปยุตตะ 
อัตถิ    อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ  
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
ปจจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน  
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นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอินทริย-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ    โนนมัคคปจจัย   ม ี๑ 
วาระ     โนนสัมปยุตตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
 [๘๓๓]  ๑๐  เพราะปจจัย  ๗  คือ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ   วิปปยุตตะ   อัตถิ    อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ      ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ     ใน 
นอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ     ในนสมนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย     มี ๑ วาระ     ในนเอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนอินทริย- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ 
วาระ     ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                   สหชาตมูลกนัย  จบ  
 
                                    อญัญมัญญมูลกนัย 
                                     อญัญมัญญสภาคะ 
 [๘๓๔]  เพราะอัญญมัญญปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...   ใน 
นอารัมมณปจจัย    ม ี๓ วาระ      ในนอธิปติปจจัย     ม ี๓ วาระ     ใน  
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นอนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน  
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  โนนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี  ๓ วาระ    ในนอินทริยปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
นสัมปยุตตปจจัย    ม ี๑ วาระ      ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ    ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓  วาระ. 
 
                                   อัญญมัญญฆฏนา ๖ 
 [๘๓๕]  ๑.  เพราะปจจัย ๕  คือ อัญญมัญญะ   สหชาตะ   นิสสยะ 
อัตถิ    อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย   มี๓วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๘๓๖]  ๒.  เพราะปจจัย ๖   คือ   อัญญมัญญะ   สหชาตะ  นิสสยะ 
สัมปยุตต   อัตถิ    อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ...   ใน  
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นอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอธปิติปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอนันตร-  
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ 
วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ   ใน   
นวิปากปจจัย      ม ี๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย   ม๓ีวาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย  ม ี๓ 
วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๘๓๗]  ๓.  เพราะปจจัย ๖    คือ อัญญมัญญะ   สหชาตะ   นิสสยะ 
วิปปยุตตะ    อัตถิ     อวิคตปจจัย      ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ...    ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธปิติปจจัย  มี๑วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    โนนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๘๓๘]  ๔.  เพราะปจจัย ๖  คือ   อัญญมัญญะ    สหชาตะ   นสิสยะ 
วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี๑ วาระ... ในนอารัมณ-  
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ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  ม ี๑ 
วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   
ในนอาเสวนปจจัย   มี๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี๑วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ 
วาระ     ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ      ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
 [๘๓๙]  ๕.  เพราะปจจัย  ๗  คือ  อัญญมัญญะ  สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   มี ๑ วาระ    ใน 
นอนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย  ม ี ๑ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ 
วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๘๔๐]  ๖.  เพราะปจจัย ๗   คือ  อัญญมัญญะ    สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ  วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ    ใน  
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นอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ใน  
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย   
มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑วาระ  ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ 
วาระ.    
                                อัญญมัญญมลูกนัย  จบ 
 
                                       นิสสยมูลกนยั 
                                        นิสสยสภาคะ 
 [๘๔๑]  เพราะนิสสยปจจัย    ในนเหตุปจจัย     ม ี๑๓วาระ...   ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๑๓ วาระ     ในนอธิปติปจจัย  มี ๑๓ วาระ    ใน 
นอนันตรปจจัย   ม ี  ๓ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๑๓ วาระ    ใน 
นสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๗ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๑๓ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑๓ วาระ  ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๑๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี  ๓ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๑๓ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑๓ วาระ   ในนฌานปจจัย  
มี ๑๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๑๓ วาระ    ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๗  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 707 

วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑๓ วาระ  
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ.   
 
                                   นิสสยฆฏนา ๒๐ 
 [๘๔๒]  ๑.  เพราะปจจัย ๓  คือ นิสสยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย     ใน 
นเหตุปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑๓ วาระ ในนอธิปติ- 
ปจจัย   มี ๑๓ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  มี ๑๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๑๓ วาระ    ในนสหชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญ-  
ปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๑๓ วาระ    ในนปเุรชาต- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑๓ วาระ    ในนอเสวน- 
ปจจัย   มี ๑๓ วาระ     ในนกัมมปจจัย  ม ี๑๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย 
มี ๑๓ วาระ ในนอาหารปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑๓ 
วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๑๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย  ม ี๑๓ วาระ  ใน 
นสัมปยุตตปจจัย   มี ๗ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๑๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑๓ วาระ. 
 [๘๔๓]  ๒.  เพราะปจจัย ๔  คือ นิสสยะ  อธิปติ อัตถิ อวิคตปจจัย  
ในนเหตุปจจัย    มี ๘ วาระ...    ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๗ วาระ   ใน 
นอนันตรปจจัย   ม ี๘ วาระ     ในนสมนันตรปจจัย   มี ๘ วาระ     ใน 
นสหชาตปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๔ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๗ วาระ     ในนปุรชาตปจจัย   ม ี๗ วาระ    ใน  
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นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๘ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๘ วาระ    ใน  
นกัมมปจจัย  มี ๘ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๘ วาระ    ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๘ วาระ     ในนอินทริยปจจัย   มี ๘ วาระ    ในนฌานปจจัย 
มี ๘ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๘ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี๔ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย    มี ๘ วาระ    ใน  
โนวิคตปจจัย   มี ๘ วาระ. 
 [๘๔๔]  ๓.  เพราะปจจัย ๔   คือ  นิสสยะ   อินทรยิะ   อัตถ ิ อวิคต- 
ปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนอนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ     ในนสหชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๗ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ     ในนอาหารปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนฌานปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๗วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย   ม๓ีวาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๗ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๗ วาระ. 
 [๘๔๕]  ๔.  เพราะปจจัย ๔   คือ นิสสยะ  วิปปยตุตะ  อัตถิ อวิคต- 
ปจจัย   ในนเหตุปจจัย...  มี ๕ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย    ม ี๕ วาระ    ในนอนันตรปจจัย   ม ี๕ วาระ    ใน  
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นสมนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ     ในนสหชาตปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน  
นอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย     ม ี๓ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๕ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ  
ในนฌานปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนมัคคคปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี 
๕ วาระ. 
  [๘๔๖]  ๕.  เพราะปจจัย ๕  คือ นิสสยะ  อธิปติ  วิปปยุตตะ   อัตถิ 
อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย   มี ๔ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ 
วาระ    ในนอนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ    โนนสมนันตรปจจัยมี ๔ วาระ 
ในนสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย    ม ี๔ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย  มี ๔ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๔ วาระ  ในนกัมมปจจัย  
มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย   ม ี๔ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย  มี ๔ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในนมัคคปจจัย 
มี ๔ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย  มี ๔วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ. 
  [๘๔๗]  ๖.  เพราะปจจัย ๕ คือ นิสสยะ อินทริยะ  วิปปยุตตะ   อัตถ ิ
อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตร-  
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ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   
มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓  
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย  ม ี๓ 
วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๘๔๘]   ๗.  เพราะปจจยั ๕   คือ   นสิสยะ   ปุเรชาตะ   วิปปยุตตะ 
อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี๓วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ใน 
นอัญญมัญญปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ  ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ      ในนอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนมัคคปจจัย    มี ๓ วาระ     ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ    ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๘๔๙]   ๘.  เพราะปจจัย ๖  คือ   นิสสยะ   อารัมมณะ   ปุเรชาตะ 
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนอธิปต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  
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มี ๓ วาระ     ในนสหชาตปจจัย      ม ี๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย    
มี ๓ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย     มี ๓ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย    มี ๓ วาระ   
ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๓ วาร  ในนอินทริย-  
ปจจัย   มี  ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ     ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 [๘๕๐]  ๙.  เพราะปจจัย ๘ คือ  นิสสยะ  อารัมมณะ  อธิปติ 
อุปนิสสยะ  ปุเรชาตะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนสมัปยุตตปจจัย     มี ๑ วาระ    ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๘๕๑]  ๑๐.  เพราะปจจัย  ๖    คือ   นสิสยะ   ปุเรชาตะ   อินทริยะ 
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย  
มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนสหชาตปจจัย   มี ๑  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 712 

วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย   มี ๑ วาระ  
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย    ม ี๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย    ม ี๑ วาระ   
ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน  
โนวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
 [๘๕๒]  ๑๑.  เพราะปจจยั ๔  คือ นิสสยะ  สหชาตะ  อัตถิ  อวิคต- 
ปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ..   ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย    ม ี๙ วาระ    ในนอนันตรปจจัย    มี ๙ วาระ   ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๙ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๙ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในนกมัม-  
ปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี 
๙ วาระ    ในนอินทริยปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนมัคคปจจัย    มี ๙ วาระ     โนนสมัปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ     ใน 
นวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 [๘๕๓]  ๑๒.  เพราะปจจัย  ๕ คือ   นสิสยะ   สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
อัตถิ    อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  
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ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี  ๓ วาระ   ใน  
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย   
มี ๓ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ    ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๘๕๔]  ๑๓.  เพราะปจจัย ๖  คือ  นิสสยะ  สหชาตะ  อัญญมญัญะ 
สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...  ใน 
นอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอนันตร-  
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  
มี ๒ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๓ 
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
นวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๓ 
วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๘๕๕]  ๑๔.  เพราะปจจัย ๕   คือ  นสิสยะ   สหชาตะ   วิปปยุตตะ 
อัตถิ    อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ...  ในนอนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  
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ในนสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน  
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย    มี ๓ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย   
มี ๓ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนมัคคปจจัย    มี ๓ วาระ     ในนสมัปยุตตปจจัย    ม ี๓ วาระ     ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๘๕๖]  ๑๕.  เพราะปจจยั  ๖   คือ นิสสยะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
วิปปยุตตะ    อัตถิ    อวิคตปจจัย      ในนเหตุปจจัย    ม ี๑ วาระ...   ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี๑วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๑วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   มี๑วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  
มี ๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนปจุฉาชาตปจจัย   มี ๑ 
วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
นวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอินทริย- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๑ 
วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๘๕๗]  ๑๖.  เพราะปจจยั   ๕  คือ นสิสยะ  สหชาตะ  วิปากะ  อัตถ ิ
อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ 
วาระ  ในนอธิปติปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน  
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นสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอัญญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน  
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ       ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี ๑ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย   ม ี๑   
วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ    ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๘๕๘]  ๑๗.  เพราะปจจัย ๖    คือ   นสิสยะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ   โนนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  ม ี๑ 
วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนอินทริยปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ    ใน 
ในวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๘๕๙]  ๑๘.  เพราะปจจยั ๗  คือ  นิสสยะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
วิปากะ  สัมปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ    ใน 
นอนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนสมนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ     ใน  
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นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน  
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย    มี ๑ วาระ   ใน   
โนวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
 [๘๖๐]  ๑๙.  เพราะปจจัย ๖     คือ   นสิสยะ   สหชาตะ    วิปากะ 
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี๑วาระ... ในนอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในนสมนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอินทริย- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๑ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๘๖๑]  ๒๐.  เพราะปจจัย ๗    คือ นิสสยะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
วิปากะ  วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย    มี ๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย    มี ๑ วาระ    ใน 
นอนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนสมนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ     ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน  
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นปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนกัมม-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอาหารปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคต-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ.      
                                 นิสสยมูลกนัย  จบ 
 
                                   อุปนิสสยมูลกนยั 
                                    อปุนิสสยสภาคะ 
 [๘๖๒]  เพราะอุปนิสสยปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ...   ใน 
นอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอนันตร- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย    ม ี๙ วาระ   ในนสหชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ      ในนอัญญมญัญปจจัย     มี ๙ วาระ       ในนนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙   
วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย    ม ี๙ วาระ   ใน 
นวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในนอินทริย- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๙ 
วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในโนอัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ  ในโนนัตถปิจจัย   มี ๙ วาระ  ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.     
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                               อุปนิสสยฆฏนา  
 [๘๖๓]  ๑.  เพราะปจจัย ๓    คือ   อุปนิสสยะ  อารัมมะ   อธิปติ- 
ปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ...   ในนอนันตรปจจัย    มี ๗ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในน- 
อัญญมัญญปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ  ในนปุเรชาต-   
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนกัมมปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนอาหารปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๗ วาระ   ในน- 
ฌานปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนมัคคปจจัย   ม ี๗ วาระ ในมสัมปยุตตปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ    ในโนวิคตปจจัย    มี ๗ วาระ    ในโน- 
อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 [๘๖๔ ]  ๒.  เพราะปจจัย ๖  คือ นิสสยะ  อารัมมณะ  อธิปติ ปุเรชาตะ  
อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย    มี ๑ วาระ...    ในนอนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ   ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ   ในน- 
กัมมปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปป- 
ยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ.  
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 [๘๖๕]  ๓.  เพราะปจจัย ๘    คือ    อุปนิสสยะ  อารัมมณะ  อธิปติ 
นิสสยะ    ปุเรชาตะ   วิปปยุตตะ   อัตถิ    อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย   
มี ๑ วาระ...    ในนอนันตรปจจัย     ม ี๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ  
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ในน- 
กัมมปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ    ในนอาหารปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๘๖๖]  ๔.  เพราะปจจัย ๕  คือ  อุปนสิสยะ  อนันตระ  สมนันตระ 
นัตถิ วิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๗ 
วาระ   ในนอธิปติปจจัย    มี ๗ วาระ   ในนสหชาตปจจัย    มี ๗ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๗ วาระ   ในนนิสสยปจจัย    มี ๗ วาระ    ในน- 
ปุเรชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย    มี ๗ วาระ    ในน- 
อาเสวนปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนสมัปยุตต- 
ปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 [๘๖๗]   ๕.  เพราะปจจัย ๖ คือ  อุปนิสสยะ  อนันตระ   สมนันตระ  
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อาเสวนะ   นัตถิ   วิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ...    ในน-  
อารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสหชาต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนนสิสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี  ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓   
วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในน- 
อาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย    มี ๓ วาระ    ใน 
โนอวิคตปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
 [๘๖๘]  ๖.  เพราะปจจัย ๒  คือ      อุปนิสสยะ    กัมมปจจัย     ใน 
นเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอธิปต- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนสมนนัตรปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๒ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย  ม ี ๒ วาระ 
ในนนิสสยปจจัย    ม ี๒ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในน- 
ปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๒ วาระ   ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในนฌานปจจัย   ม ี๒ วาระ    ในนมัคคปจจัย     ม ี๒ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย      ม ี๒ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย      ม ี๒ วาระ 
ในโนอัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ  ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ   ในโนอวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ.                            
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 [๘๖๙]  ๗.  เพราะปจจัย   ๖  คือ  อุปนสิสยะ  อนันตระ  สมนันตระ  
กัมมะ  นัตถ ิ วิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ...   ในนอารัมมณ- 
ปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนสหชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนนิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ  
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในน- 
อาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนอัตถปจจัย    มี ๑ วาระ   ในโน- 
อวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                               อุปนิสสยมูลกนัย  จบ 
 
                                    ปุเรชาตมูลกนยั 
                                     ปุเรชาตสภาคะ 
 [๘๗๐]  เพราะปุเรชาตปจจัย     ในนเหตุปจจัย    มี ๓  วาระ...     ใน 
นอารัมมณปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย    มี ๓ วาระ   ในน- 
อนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสหชาต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ 
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ   ใน  
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นวิปากปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
นสัมปยุตตปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย    ม ี๓ วาระ   ใน   
โนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                 ปุเรชาตฆฏนา ๗ 
 [๘๗๑]  ๑.  เพราะปจจัย ๓   คือ  ปุเรชาตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในน- 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอธิปติ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี   
วาระ  ในนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี  ๓  
วาระ  ในอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ   ใน 
นมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย     มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย     ม ี๓ วาระ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 [๘๗๒]  ๒.  เพราะปจจัย ๕    คือ    ปุเรชาตะ   นิสสยะ   วิปปยตุตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ...    ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน 
นสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๓  วาระ  ในนอัญญ-   
มัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาต-  
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ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย   
มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย    มี ๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย    มี ๓ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย   มี๓วาระ   ในนฌานปจจัย มี๓วาระ ในนมัคคปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
 [๘๗๓] ๓. เพราะปจจัย ๔  คือ  ปุเรชาตะ  อารัมมณะ  อัตถิ  อวิคต- 
ปจจัย    ในนเหตุปจจัย     มี ๓ วาระ...    ในนอธิปติปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในนอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย    มี ๓ วาระ     ใน 
นสหชาตปจจัย     มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย    มี๓วาระ    ใน 
นนิสสยปจจัย  มี๓วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย     มี ๓ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย     มี ๓ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนมัคค- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนวิปปยตุตปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย    มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๘๗๔]  ๔. เพราะปจจัย ๖   คือ   ปุเรชาตะ   อารัมมณะ    นิสสยะ 
วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ...   ในน- 
อธิปติปจจัย    มี ๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   
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๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓  
วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในนกัมมปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย     มี ๓ วาระ    ในนฌานปจจัย     มี ๓ วาระ     ในนมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๘๗๕] ๕. เพราะปจจัย ๖ คือ ปุเรชาตะ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยะ 
อิตถ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย ม ี๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในน- 
อัญญมัญญปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนนสิสยปจจัย     มี ๑ วาระ    ในน- 
ปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย     มี ๑ วาระ    ในน- 
กัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนกัมปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ   ในน- 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 [๘๗๖] ๖. เพราะปจจัย ๘   คือ   ปุเรชาตะ   อารัมมณะ   อธิปติ 
นิสสยะ   อุปนิสสยะ  วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ...  ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๑ 
วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑ วาระ  
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ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ในน-  
กัมมปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย     ม ี๑ วาระ    ในนสมัปยุตตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ    ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
 [๘๗๗] ๗. เพราะปจจัย ๖ คือ ปุเรชาตะ นิสสยะ อินทริยะ วิปปยุตตะ 
อิตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ในนอธิปติปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน 
นสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย  ม ี๑ 
วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ในน- 
ฌานปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                                  ปุเรชาตมูลกนัย  จบ    
                       
                                     ปจฉาชาตมูลกนัย 
                                      ปจฉาชาตสภาคะ 
 [๘๗๘] เพราะปจฉาชาตปจจัย  ในนเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ...    ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอธปิติปจจัย    มี ๓ วาระ   ในน-  
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อนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสมนนัตรปจจัย     มี ๓ วาระ   ในน-  
สหชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนนิสสย-  
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย    มี ๓ วาระ   
ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย   ม ี๓ 
วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 
                                  ปจฉาชาตฆฏนา  ๑  
 [๘๗๙]  เพราะปจจัย ๔  คือ  ปจฉาชาตะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคต- 
ปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ....   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ  
ในนอธิปติปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอนันตรปจจัย     ม ี๓ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนสหชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในน- 
อัญญมัญญปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในนนสิสยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอุป- 
นิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย    ม ี๓ 
วาระ     ในนอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมัปยุตต- 
ปจจัย     มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย     ม ี๓ วาระ     ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ 
                                         ปจฉาชาตมูลกนัย  จบ  
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                                  อาเสวนมูลกนัย   
                                   อาเสวนสภาคะ 
 [๘๘๐]เพราะอาเสวนปจจัย ในนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ...     ใน 
นอารัมมณปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย     มี ๓ วาระ     ใน 
นสหชาตปจจัย     ม ี๓ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย    ม ี๓ วาระ   ใน 
นนิสสยปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย   ม ี๑ 
วาระ    ในนอาหารปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในนอินทรยิปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
 
                                  อาเสวนฆฏนา ๑ 
 [๘๘๑] เพราะปจจัย ๖  คือ    อาเสวนะ    อนันตระ   สมนันตระ 
อุปนิสสยะ    นัตถิ   วิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ ...    ใน 
นอารัมมณปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในนอธิปติปจจัย    มี ๓ วาระ    ใน 
นสหชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย    ม ี๓ วาระ ในนนิสสย-  
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี  ๓ วาระ  ใน 
นอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย   
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มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย      มี ๓ วาระ   ใน 
โนอวิคตปจจัย   ม ี๓ วาระ.  
                                อาเสวนมูลกนัย  จบ 
 
                                    กมัมมูลกนัย 
 [๘๘๒] เพราะกัมมปจจยั  ในนเหตุปจจัย     มี ๗ วาระ...     ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนอธปิติปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในนสหชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในนนิสสยปจจัย  ม ี๗ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ  ในน- 
ปจฉาชาตปจจัย    ม ี ๗ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในน- 
วิปากปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๒ วาระ   ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนฌานปจจัย     ม ี๗ วาระ     ในนมัคคปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ 
วาระ    ในโนอัตถิปจจัย     ม ี๒ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย    มี ๗ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 
                                     กมัมฆฏนา ๑๑ 
[๘๘๓]  เพราะปจจัย  ๒  คือ  กัมมะ  อุปนิสสยปจจัย   ในนเหตุปจจัย  
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มี ๒ วาระ....  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๒ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   ม ี๒  
วาระ  ในนอนันตรปจจัย    มี ๒ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในนสหชาตปจจัย    ม ี๒ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ   ใน 
นนิสสยปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย    ม ี๒ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย     มี ๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย   
มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย   มี ๒ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย  
มี ๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในโนอัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในโนอวิคต- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ.  
 [๘๘๔]  เพราะปจจัย ๖ คือ กัมมะ อนันตระ สมนันตระ 
อุปนิสสยะ นัตถิ วิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ... ในน- 
อารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสหชาต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนนสิสยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ 
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนวิปากปจจัยมี ๑ วาระ  ในน- 
อาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
โนอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.       
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 [๘๘๕] ๓. เพราะปจจัย ๖ คือ กัมมะ สหชาตะ  นิสสยะ  อาหาระ  
อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย   ม ี
๗ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ   
ในนสมนันตรปจจัย    มี ๗  วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย    มี ๓ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย     มี ๗ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย       มี ๗ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี ๗ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย      ม ี๗  วาระ 
ในนวิปากปจจัย     มี ๗ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในน- 
ฌานปจจัย มี ๗ วาระ  ในนมัคคปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๗ 
วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 [๘๘๖] ๔.  เพราะปจจัย ๗ คือ กัมมะ สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย     ม ี๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ     ใน 
นอนันตรปจจัย     ม ี๓ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ     ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย     มี ๓ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ     ใน 
นวิปากปจจัย      ม ี๓ วาระ     ในนอินทริยปจจัย      มี ๓ วาระ    ใน 
นฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย   ม ี๓ วาระ    นนสัมปยุตต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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 [๘๘๗] ๕. เพราะปจจัย ๘  คือ กัมมะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ นิสสยะ 
อาหาระ  สัมปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัยมี ๓ วาระ...    
ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ โนนอุปนิสสยปจจัย 
มี  ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓   
วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย     มี ๓ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในนฌานปจจัย     ม ี๓ วาระ     ใน 
นมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๘๘๘] ๖. เพราะปจจัย ๗  คือ  กัมมะ สหชาตะ นิสสยะ อาหาระ 
วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ...     ใน 
นอารัมมปจจัย     ม ี๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย     มี ๓ วาระ    ใน 
นอนันตรปจจัย     ม ี๓ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ     ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ    ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย      มี ๓ วาระ  ในน- 
อาเสวนปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในนมัคคปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในโนนนัตถิปจจัย  ม ี๓วาระ  ในโน- 
วิคตปจจัย  มี ๓วาระ. 
 [๘๘๙]  ๗.  เพราะปจจัย ๗ คือ  กัมมะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
อาหาระ อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณ- 
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ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑  วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ 
วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๑ วาระ   
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ    ใน 
นอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย    ม ี๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
 [๘๙๐] ๘.  เพราะเหตุปจจัย ๘ คือ กัมมะ  สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อาหาระ  อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนอธิปธิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในน- 
อนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ     ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในน- 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๑ วาระ    ในน- 
ปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย    มี ๑ วาระ   ในน- 
อินทริยปจจัย    ม ี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนมคัคปจจัย 
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๘๙๑] ๙.  เพราะปจจัย  ๙  คือ  กัมมะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อาหาระ สัมปยุตต อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ....  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย  ม ี๑ 
วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ  
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ในนอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ  ในน-  
ปจฉาชาตปจจัย    ม ี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย     ม ี๑ วาระ     ใน 
นอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ ในนฌาณปจจัย   มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  นโนนตัถิปจจัย มี ๑ วาระ   
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๘๙๒] ๑๐.  เพราะปจจัย ๘   คือ   กัมมะ    สหชาตะ    นิสสยะ 
วิปากะ   อาหาระ  วิปปยตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย   ม ี๑ 
วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นอัญญมัญญปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย    มี ๑ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย      มี ๑ วาระ โนนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในน- 
อาเสวนปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ   นนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ 
 [๘๙๓] ๑๑.  เพราะปจจัย ๙  คือ  กัมมะ  สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ   อาหาระ    วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนเหตุ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ 
วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี  ๑  วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๑ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ      ในนอาเสวนปจจัย      ม ี๑ วาระ  
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ในนอินทริยปจจัย  มี ๑  วาระ  ในนฌานปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนมัคค  
ปจจัย มี ๑ วาระ    ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนนัตถปิจจัย  
มี ๑ วาระ  โนโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
                               กัมมมูลกนัย  จบ 
 
                                  วิปากมูลกนัย 
                                   วิปากสภาคะ 
 [๘๙๔]  เพราะวิปากปจจัย  ในนเหตุปจจัย   มี๑ วาระ   ในนอา- 
รัมมณปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   มี๑ วาระ  ในนอนนัตร- 
ปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   โนนอัญญมัญญ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ 
วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
นอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ 
วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                    วปิากฆฏนา ๕ 
 [๙๘๕]  ๑.  เพราะปจจัย ๕   คือ  วิปากะ   สหชาตะ  นิสสยะ  อัตถิ 
อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย      มี ๑ 
วาระ   ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย     ม ี๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย     ม ี ๑  วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย     ม ี๑ วาระ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 735 

ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน  
นปจฉาชาตปจจัย      ม ี๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ     ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย    มี ๑ วาระ  
ในนสัมปยุตตปจจัย      ม ี๑ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย     มี ๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๘๙๖]  ๒.  เพราะปจจัย ๖  คือ  วิปากะ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ... ในนอารมัมณปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย   ม๑ี  วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย     ม ี๑ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย      ม ี ๑ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย       ม ี๑ วาระ     ในนกัมมปจจัย      ม ี๑ วาระ      ใน 
นอาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย     ม ี๑ 
วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๘๙๗]  ๓.  เพราะปจจัย ๗  คือ  วิปากะ   สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ    สมัปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ     ใน 
นอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน  
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นอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน  
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นกัมมปจจัย       ม ี๑ วาระ       ในนอาหารปจจัย     ม ี ๑  วาระ    ใน 
นอินทริยปจจัย     ม ี๑ วาระ     ในนฌานปจจัย       มี ๑ วาระ     ใน   
นมัคคปจจัย     ม ี๑ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย      ม ี๑ วาระ     ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๗๙๘]  ๔.  เพราะปจจัย ๖    คือ   วิปากะ    สหชาตะ     นิสสยะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ... ในนอารัม- 
มณปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  
มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย     ม ี๑ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ 
วาระ.  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย    มี ๑ วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ 
วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๘๙๙]  ๕.  เพราะปจจัย ๗  คือ  วิปากะ   สหชาตะ   อัญญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในเหตุปจจัย     มี ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย    มี ๑ วาระ     ใน 
นอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ    ใน  
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นอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ     โนนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ     ใน  
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย     มี  ๑ วาระ  ใน 
นกัมมปจจัย      มี ๑ วาระ      ในนอาหารปจจัย      มี ๑ วาระ      ใน 
นอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย    
มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                               วิปากมูลกนัย  จบ 
 
                                   อาหารมูลกนัย 
                                    อาหารสภาคะ 
 [๙๐๐]  เพราะอาหารปจจัย  ในนเหตุปจจัย   มี ๔ วาระ    ในนอา- 
รัมมณปจจัย   ม ี๗ วาระ  โนนอธิปติปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนอนนัตร- 
ปจจัย   มี     วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย 
มี  ๑ วาระ ในนอัญญปญญปจจัย  มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๗ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย      ม ี๗ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย    มี ๗ วาระ   ใน 
ในนกัมมปจจัย     ม ี๗ วาระ     ในนวิปากปจจัย     มี ๗ วาระ     ใน 
ในนอินทริยปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนฌานปจจัย    มี ๗ วาระ    ใน 
นมัคคปจจัย     ม ี๗ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย     มี ๓ วาระ      ใน 
นวิปปยุตตปจจัย     มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย    มี ๗ วาระ     ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๗  วาระ.  
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                                   อาหารฆฏนา ๓๔    
 [๙๐๑]  ๑.  เพราะปจจัย   ๓    คือ     อาหาระ    อัตถิ     อวิคตปจจัย 
ในนเหตุปจจัย     ม ี๗ วาระ...    ในนอารัมมณปจจัย    มี ๗ วาระ    ใน 
นอธิปติปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนสม- 
นันตรปจจัย    มี ๗ วาระ  ในนสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย 
มี ๗ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    มี  ๗ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย  
มี ๗ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย  มี๗วาระ 
ในนวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๗วาระ  ในนฌาน- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนมคัคปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ      ในนวิปปยตุตปจจัย      มี ๓ วาระ       ในโนนัตถปิจจัย 
มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๗ วาระ. 
 [๙๐๒]  ๒.  เพราปจจัย ๕    คือ อาหาระ สหชาตะ  นิสสยะ อัตถิ 
อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๗ วาระ  
ในนอธิปติปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนอนันตรปจจัย     ม ี๗ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย     มี ๗ วาระ      ในนอัญญมัญญปจจัย       มี ๓ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย     มี ๗ วาระ      ในนปุเรชาตปจจัย      ม ี๗ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี ๗ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย      ม ี๗ วาระ 
ในนกัมมปจจัย   ม ี๗ วาระ    นนวิปากปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๗  
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วาระ  โนนสมัปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ  
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 [๙๐๓]  ๓.  เพราะปจจัย ๖   คือ  อาหาระ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...ในนอารมัมณปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย    มี ๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย   มี๓วาระ  
ในนสมนันตรปจจัย     ม๓ี วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย    มี๓ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๓ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย    ม ีณ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนมัคคปจจัย    มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปป- 
ยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ...  ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 [๙๐๔]   ๘.  เพราะปจจัย  ๗   คือ  อาหาระ  สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  สัมปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ    
ในนอารัมมณปจจัย    มี ๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย    มี ๓ วาระ     ใน 
นอนันตรปจจัย      มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย    มี ๓ วาระ     ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย     มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย     ม ี๓ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ    นนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ  
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ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคต-  
ปจจัย  มี ๓ วาระ.  
 [๙๐๕]  ๕.  เพราะปจจัย ๖   คือ อาหาระ  สหชาต นิสสยะ  วิปปยุตตะ 
อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย   มี๓วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย     ม๓ีวาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย     ม๓ี วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย     มี ๓ วาระ      ในนปุเรชาตปจจัย     มี ๓ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย      มี ๓ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย      ม ี๓ วาระ 
ในนกัมม  ม ี๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี๓วาระ  ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย     มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย     มี ๓ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 [๙๐๖]  ๖.  เพราะปจจัย ๖   คือ    อาหาระ    สหชาตะ     นิสสยะ 
วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย  มี ๓วาระ... ในนอารมัมณปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย   มี ๑วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย     ม ี๑ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย      มี ๑ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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 [๙๐๗]  ๗.  เพราะปจจัย ๗  คือ  อาหาระ   สหชาตะ   อัญญมัญญะ  
นิสสยะ   วิปากะ    อัตถ ิ   อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย     มี ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย     มี ๑ วาระ     ใน  
นอุปนิสสยปจจัย      ม ี๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๑ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปป- 
ยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย    มี ๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 [๙๐๘]  ๘.  เพราะปจจัย  ๘  คือ อาหาระ  สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ 
วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอนันตรปจจัย    ม ี๑วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ      ใน 
 นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย     มี ๑ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนวิปปยตุตปจจัย    ม ี๑วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย    มี ๑ วาระ. 
 [๙๐๙]  ๙.  เพราะปจจัย ๗  คือ  อาหาระ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...   ใน  
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นอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอนันตร-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย     ม ี๑ 
วาระ    ในนกัมมปจจัย     มี ๑ วาระ     ในนอินทริยปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตต-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย    มี ๑ 
วาระ. 
 [๙๑๐]  ๑๐.  เพราะปจจัย ๘   คือ  อาหาระ   สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ วิปากะ   วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย มี ๑ 
วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอธปิติปจจัย    มี ๑ วาระ 
ในนอนันตรปจจัย   มี ๑วาระ    ในนสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
นอุปนิสสยปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย     มี ๑ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย      ม ี๑ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๑วาระ  โนนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี  ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี๑วาระ     ในโนวิคตปจจัย    ม ี๑ วาระ. 
 [๙๑๑]  ๑๑.  เพราะปจจัย ๖  คือ อาหาระ   สหชาตะ นิสสยะ กมัมะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๗วาระ... ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ 
วาระ     ในนอธิปติปจจัย   ม ี๗วาระ    ในนอนันตรปจจัย     ม ี๗ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย      ม ี๗ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย     ม ี๓ วาระ  
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ในนอุปนิสสยปจจัย     มี ๗ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย มี๗ วาระ     ใน  
นปจฉาชาตปจจัย      ม ี๗ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย     มี ๓ วาระ   ใน 
นวิปากปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในนฌาน-   
ปจจัย  มี ๗วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ 
วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย    ม ี๗ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 [๙๑๓]  ๑๒. เพราะปจจัย ๗  คือ  อาหาระ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  กัมมะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ...   ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอธปิติปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอนันตร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาร ะ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี๓ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๓  วาระ  ในนมัคคปจจัย 
นอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๓  วาระ   ในนมัคคปจจัย 
มี ๓  วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ 
วาระ   ในโนนัตถิปจจัย    มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ 
 [๙๑๓]  ๙.  เพราะปจจัย ๘   คือ   อาหาระ  สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  กัมมะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย     ม ี๓ 
วาระ...  โนนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอธิปติปจจัย    มี ๓ วาระ 
ในนอนันตรปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย     มี ๓ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย     มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย     ม ี๓ วาระ    ใน  
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นวิปากปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอินทรยิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย   
มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย    ม ี๓วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
 [๙๑๔]  ๑๔.  เพราะปจจัย ๗  คือ อาหาระ  สหชาตะ นิสสยะ  กัมมะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ    ในนอารัมมณ- 
ปจจัย     มี ๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนอนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ 
วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย     ม ี๓ วาระ    ในนปเุรชาตปจจัย      มี ๓ 
วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี๓ วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ โนนอินทริยปจจัย  ม ี๓ วาระ ในนฌานปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในนมัคคปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย    มี๓ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย    ม๓ีวาระ. 
 [๙๑๕]  ๑๕.  เพราะปจจัย  ๗   คือ อาหาระ สหชาตะ  นิสสยะ กัมมะ 
วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย    มี ๑  วาระ     ในนอนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ     นนปุเรชาตปจจัย   ม ี๑ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ ในนอินทริย- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย     ม๑ีวาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย    ม ี๑ วาระ   ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี๑ วาระ.  
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 [๙๑๖]  ๑๖.  เพราะปจจัย ๘   คือ อาหาระ   สหชาตะ  อัญญมญัญะ   
นิสสยะ  กัมมะ วิปากะ   อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย        มี ๑ วาระ       ในนอธิปติปจจัย      ม ี๑ วาระ 
ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย      มี๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๑ วาระ      ใน  
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน 
นอินทริยปจจัย      มี ๑ วาระ     ในนฌานปจจัย      มี ๑ วาระ       ใน 
นมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย     มี ๑ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย     ม ี๑ วาระ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 [๙๑๗]  ๑๗.  เพราะปจจัย  ๙   คือ  อาหาระ สหชาตะ  อัญญมญัญะ 
นิสสยะ   กัมมะ  วิปากะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย     ม ี๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   มี ๑ 
วาระ   ในนอนันตรปจจัย    ม ี๑วาระ    ในสมนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย       มี ๑ วาระ      ในนปุเรชาตปจจัย      ม ี๑ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย       มี ๑ วาระ      ในนอาเสวนปจจัย      ม ี๑ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย      มี ๑ วาระ     ใน 
นมัคคปจจัย      มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย      ม ี๑ วาระ      ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๙๑๘]  ๑๘.  เพราะปจจัย ๘   คือ อาหาระ   สหชาตะ    นิสสยะ 
กัมมะ วิปากะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...  
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ในนอารัมมณปจจัย   มี๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอนันตร-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย  
มี ๑ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๑ 
วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย     ม ี๑ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ ในนมคัคปจจัย   
มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย    ม ี๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๙๑๙]  ๑๙.  เพราะปจจัย ๙    คือ  อาหาระ   สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  กัมมะ  วิปากะ   วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย  ม ี๑ 
วาระ ในนอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย     มี ๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย       มี ๑ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย     มี ๑ วาระ    ใน 
นอินทริยปจจัย   มี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑วาระ   ในนมคัคปจจัย  
มี๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย    มี๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๙๒๐]  ๒๐.  เพราะปจจยั ๖    คือ   อาหาระ     สหชาตะ     นสิสยะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย    มี ๗ วาระ...    ในนอา- 
รัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  
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มี ๗ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย      ม ี๗ วาระ      ในนปจฉาชาตปจจัย   
มี ๗ วาระ      ในนอาเสวนปจจัย     มี ๗ วาระ     ในนกัมมปจจัย   มี ๗ 
วาระ      ในนวิปากปจจัย       มี ๗ วาระ      ในนฌานปจจัย     ม ี๗ วาระ 
ในนมัคคปจจัย    มี ๗ วาระ     ในนสมัปยุตตปจจัย     มี ๓ วาระ     ใน 
นวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในโนวิคต-   
ปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 [๙๒๑]  ๒๑.  เพราะปจจยั  ๗  คือ  อาหาระ  สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ    อินทริยะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย     ม ี๓ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย    มี ๓ วาระ     ในนอธิปติปจจัย    มี ๓ วาระ     ใน 
นอนันตรปจจัย     ม ี๓ วาระ     โนนสมนันตรปจจัย    มี๓ วาระ     ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย     มี  ๓ วาระ   ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ      ในนอาเสวนปจจัย      มี ๓ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย      มี ๓ วาระ  โนนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ     ใน 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๙๒๒]   ๒๒.  เพราะปจจัย  ๘   คือ  อาหาระ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ อินทริยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๓ 
วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ      ในนอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ  
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ในนอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ    ใน  
นอุปนิสสยปจจัย     มี ๓ วาระ      ในนปุเรชาตปจจัย     มี ๓ วาระ   ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย     ม ี๓ วาระ   ใน   
นกัมมปจจัย    มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย    มี๓วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๙๒๒]  ๒๓.  เพราะปจจัย ๗  คือ   อาหาระ    สหชาตะ     นิสสยะ 
อินทริยะ    วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ ในนอนันตร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย     มี ๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย     มี ๓ วาระ  ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ     ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนฌานปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๙๒๔]  ๒๔.  เพราะปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
อินทริยะ  อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนอารัมม- 
ปจจัย     มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย     ม ี๑ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย  
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มี ๑ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย     มี ๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๑  
วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย      ม ี๑ วาระ     ในนอาเสวนปจจัย     มี ๑ 
วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
นมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย     มี ๑ วาระ       ในโนนัตถิปจจัย     ม ี๑ วาระ    ในโนวิคตปจจัย    
มี ๑ วาระ. 
 [๙๒๕]   ๒๕.  เพราะปจจัย  ๘     คือ  อาหาระ    สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย    มี๑ วาระ 
ในนอารัมมณปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย     มี ๑ วาระ     ใน 
นอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ  ในนอุป- 
นิสสยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย   ม ี๑ 
วาระ      ในนฌานปจจัย      มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย      ม ี๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโน- 
นัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๙๒๖]  ๒๖.  เพราะปจจยั ๙   คือ  อาหาระ  สหชาตะ  อัญญมญัญะ 
นิสสยะ   วิปากะ   อินทรยิะ สัมปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนอนันตรปจจัย      ม ี๑ วาระ      ในนสมนันตรปจจัย      ม ี๑ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย     มี ๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๑ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑ วาระ     ใน  
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นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  
มี ๑ วาระ   โนนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
 [๙๒๗]  ๒๗.  เพราะปจจัย  ๘   คือ  อาหาระ    สหชาตะ    นิสสยะ 
วิปากะ    อินทริยะ   วิปปยุตตะ   อัตถิ     อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ...      ในนอารัมมณปจจัย       ม ี๑ วาระ      ในนอธิปติปจจัย  
มี ๑ วาระ       ในนอนันตรปจจัย       มี ๑ วาระ      ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ 
วาระ    โนนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย     ม ี๑ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย     ม ี๑ วาระ. 
 [๙๒๘]  ๒๘.  เพราะปจจัย ๙  คือ  อาหาระ  สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปากะ    อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนอนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย     ม ี๑ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนกัมมปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย    มี๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย     ม๑ีวาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย       มี ๑ วาระ       ในโนนัตถปิจจัย        ม ี๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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 [๙๒๙]  ๒๙.  เพราะปจจยั ๗   คือ   อาหาระ    อธปิติ    สหชาตะ  
นิสสยะ   อินทริยะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย     มี ๗ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย    มี ๗ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   ม ี๓  วาระ   ใน 
นสมนันตรปจจัย     มี ๗ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย    ม ี๓ วาระ  ใน   
นอุปนิสสยปจจัย     มี ๗ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๗ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย     มี ๗ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนฌานปจจัย  
มี ๗ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย      ม ี๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย     ม ี๗ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 [๙๓๐]  ๓๐.  เพราะปจจัย ๙     คือ    อาหาระ    อธปิติ    สหชาตะ 
อัญญมัญญะ นิสสยะ  อินทริยะ สัมปยตุตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุ 
ปจจัย   มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย    ม ี๓ 
วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย    มี ๓ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย   ม ี๓ วาระ ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย   ม ี๓  
วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๙๓๑]  ๓๑.  เพราะปจจัย ๘  คือ   อาหาระ  อธิปติ  สหชาตะ  
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นิสสยะ    อินทริยะ    วิปปยุตตะ    อัตถิ    อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย    
มี ๓ วาระ...     ในนอารัมมณปจจัย     มี ๓ วาระ    ในนอนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ใน 
นปจฉาชาตปจจัย     มี ๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย      ม ี๓ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนนัตถปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๙๓๒]  ๓๒.  เพราะปจจัย ๘     คือ    อาหาระ    อธิปติ    สหชาตะ 
นิสสยะ วิปากะ  อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ  ใน 
นสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย     มี ๑ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย      ม ี๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๑ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย     มี ๑ วาระ   ใน 
ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย    ม ี๑ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๙๓๓]  ๓๓.  เพราะปจจัย ๑๐    คือ    อาหาระ   อธิปติ    สหชาตะ 
อัญญมัญญะ    นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ  สัมปยตุตะ    อัตถ ิ อวิคตปจจัย 
ในนเหตุปจจัย       ม ี๑ วาระ...    ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ    ใน  
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นอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน  
นอุปนิสสยปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย     มี ๑ วาระ   ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย     มี ๑ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนฌานปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนวิปยุตตปจจัย    ม ี๑ วาระ ในโนนตัถิปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย    ม ี๑ วาระ. 
 [๙๓๔]  ๓๔.  เพราะปจจัย ๙  คือ  อาหาระ   อธิปติ  สหชาตะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย      ม ี๑ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                 อาหารมูลกนัย  จบ  
                                    อนิทริยมูลกนยั 
                                     อนิทริยสภาคะ 
 [๙๓๕]  เพราะอินทริยปจจัย      ในนเหตุปจจัย    มี ๗ วาระ...    ใน  
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นอารัมมณปจจัย     มี ๗ วาระ    ในนอธิปติปจจัย     ม ี๗ วาระ     ใน    
นอนันตรปจจัย    มี ๗ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย    มี ๗ วาระ    ใน 
นสหชาตปจจัย     ม ี๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย     ม ี๓ วาระ   ใน 
นนิสสยปจจัย   มี๑วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย มี๗ วาระ ในนปเุรชาต-   
ปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในนกัมมปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนอาหารปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนมัคค- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 
                                 อินทริยฆฏนา ๗๖ 
 [๙๓๖]  ๑.  เพราะปจจัย ๓   คือ  อินทริยะ  อัตถ ิ อวิคตปจจัย   ใน 
นเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนอธิปติ- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนอนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย    ม ี๓ 
วาระ   ในนนิสสยปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย     มี ๗ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๗ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย     มี ๗ วาระ     ในนอาหารปจจัย     มี ๗ วาระ     ในนฌานปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนมัคคปจจัย    ม ี๗ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี๓วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย     ม ี๓ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย    มี ๗ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ.  
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 [๙๓๗] ๒. เพราะปจจัย ๔  คือ  อินทริยะ  นิสสยะ  อัตถิ  อวิคต-  
ปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนอนันตรปจจัย    มี ๗ วาระ    ใน  
นสมนันตรปจจัย     มี ๗ วาระ    ในนสหชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน   
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๗ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๗ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในนกัมมปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนอาหารปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนฌานปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 [๙๓๘] ๓.  เพราะปจจัย ๕   คือ  อินทริยะ  นิสสยะ  วิปปยุตตะ อัตถิ 
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย    มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอนันตรปจจัย    มี ๓ วาระ    ใน 
นสมนันตรปจจัย     มี ๓ วาระ    ในนสหชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๓ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย     มี ๓ วาระ     ใน 
นอาเสวนปจจัย    มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในนวิปาก 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอาหารปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนฌานปจจัย- 
มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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 [๙๓๙] ๔. เพราะปจจัย ๖  คือ    อินทริยะ   นิสสยะ    ปุเรชาตะ  
วิปปยุตตะ    อัตถิ    อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย     มี ๑ วาระ....    ใน 
นอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธปิติปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอนันตร 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนสหชาตปจจัย  
มี ๑ วาระ     นนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑ 
วาระ  โนนกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
นอาหารปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนฌานปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนมัคค- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๙๔๐] ๕. เพราะปจจัย  ๕  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ อัตถิ 
อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๗  วาระ    ในนอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในน- 
สมนันตรปจจัย   ม ี ๗ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๓ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย     มี ๗ วาระ     ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนวิปากปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนอาหารปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในนฌานปจจัย    มี ๗ วาระ   ในนมัคคปจจัย     ม ี๓ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ใน 
โนนัตถปิจจัย    ม ี๗ วาระ    ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.  
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 [๙๔๑] ๖.  เพราะปจจัย ๖ คือ อินทรยิะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  
นิสสยะ อัตถ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารมัมณ-  
ปจจัย  มี ๓  วาระ   ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ 
วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   นนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๙๔๒] ๗. เพราะ ๗  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  สัมปยุตตะ   อัตถิ   อวิตปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย     ม ี๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย    มี ๓ วาระ   ใน 
นอนันตรปจจัย     ม ี๓ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย    ม ี๓ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย     มี ๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย    มี ๓ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 [๙๔๓] ๘. เพราะปจจัย ๖  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  
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วิปปยุตตะ  อัตถิ    อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ...    ใน  
นอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอธปิติปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย    มี ๓ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี  ๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย     ม ี๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 [๙๔๔] ๙. เพราะปจจัย ๖ คือ อินทรยิะ  สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ 
อิตถิ   อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย     มี  ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    มี ๑ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย     ม ี๑ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
 [๙๔๕] ๑๐. เพราะปจจัย ๗ คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  
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นิสสยะ  วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...  ใน  
นอารัมมณปจจัย     มี ๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย     ม ี๑ วาระ    ใน 
นอนันตรปจจัย     ม ี๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน  
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนกัมม- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   ม ี๑ 
วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
นวิปปยุตตปจจัย     มี ๑ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย     ม ี๑ วาระ     ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
 [๙๔๖] ๑๑. เพราะปจจัย ๘  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ     วิปากะ     สัมปยุตตะ    อัตถิ    อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ...     ในนอารัมมณปจจัย     มี ๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ 
วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย    มี ๑ วาระ  ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๙๔๗] ๑๒.เพราะปจจัย ๗  คือ   อินทริยะ     สหชาตะ   นิสสยะ 
วิปากะ  วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย    มี ๑ วาระ...  
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ในนอารัมมณปจจัย     ม ี๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย    มี ๑ วาระ  ใน  
นอนันตรปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย    มี ๑ วาระ    ใน 
นปุเรชาตปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาหาร-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย    ม ี๑ วาระ ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๙๔๘] ๑๓. เพราะปจจัย ๘  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ   วิปปยตุตะ    อัตถ ิ   อวิคตปจจัย    ในนใหปจจัย 
มี ๓ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย    ม ี๑ 
วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ   ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย     มี ๑ วาระ    ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ 
[๙๔๙] ๑๔. เพราะปจจัย ๖  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  
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มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ...  ในนอารัมมณ-  
ปจจัย    ม ี๗ วาระ  ฯลฯ    ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.  
           ๑๕. เพราะปจจัย ๗   คือ   อินทริยะ    สหชาตะ   อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  มัคคะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัยมี ๓ วาระ ฯลฯ ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ๑๖. เพราะปจจัย ๘  คือ   อินทริยะ   สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  โนนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           ๑๗.  เพราะปจจัย ๗  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  มัคคะ 
วิปปยุตตะ     อัตถ ิ    อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
          ๑๘.  เพราะปจจัย ๗  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๑๙. เพราะปจจัย ๘  คือ อินทริยะ สหชาตะ  อัญญมญัญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  มัคคะ  อัตถิ อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ  ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๒๐. เพราะปจจัย ๙  คือ   อินทริยะ   สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ ฯลฯ  โนโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๒๑.  เพราะปจจัย ๘ คือ อินทรยิะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ  มัคคะ  
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วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตะ  ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ.    
           ๒๒. เพราะปจจัย ๙  คือ   อินทริยะ   สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ 
วาระ  ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
           ๒๓. เพราะปจจัย ๖ คือ  อินทรยิะ  สหชาตะ  นิสสยะ   ฌานะ 
อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ   ฯ ล ฯ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
           ๒๔. เพราะปจจัย ๗  คือ   อินทริยะ   สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ   ฌานะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   ม ี ๓ วาระ ฯลฯ 
โนโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           ๒๕. เพราะปจจัย ๘  คือ  อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  ฌานะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           ๒๖. เพราะปจจัย ๗  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ ฌานะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ๒๗.  เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ   วิปากะ 
ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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           ๒๘. เพราะปจจัย ๘ คือ  อินทริยะ    สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.   
           ๒๙.  เพราะปจจัย ๙ คือ  อินทรยิะ สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ ฌานะ  สัมปยุตตะ  อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ  ฯ ล ฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๓๐.  เพราะปจจัย ๘  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
ฌานะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๓๑. เพราะปจจัย ๙ คือ  อินทรยิะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ   
นิสสยะ  วิปากะ ฌานะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.                    
           ๓๒. เพราะปจจัย ๗  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  ฌานะ 
มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ  ฯ ลฯ   ในโน- 
วิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.                    
           ๓๓.  เพราะปจจัย ๘  คือ   อินทริยะ   สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  ฌานะ  มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓วาระ ฯลฯ 
โนโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ... 
           ๓๔. เพราะปจจัย ๙  คือ   อินทริยะ    สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  ฌานะ  มัคคะ   สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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           ๓๕.  เพราะปจจัย ๘  คือ อินทริยะ สหชาตะ  นิสสยะ  ฌานะ  
มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.   
           ๓๖.  เพราะปจจัย ๘  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ วิปากะ 
ฌานะ  มัคคะ   อัตถ ิ  อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
โนโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๓๗. เพราะปจจัย ๙  คือ  อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  ฌานะ    มัคคะ    อัตถิ    อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ  ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๓๘. เพราะปจจัย ๑๐ คือ   อินทริยะ   สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  ฌานะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย   ในนเหตุ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ฯล ฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๓๙. เพราะปจจัย ๙  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
ฌานะ  มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
           ๔๐. เพราะปจจัย ๑๐ คือ  อินทริยะ สหชาตะ  อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ ฌานะ มัคคะ วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย 
ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๔๑. เพราะปจจัย ๖  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  อาหาระ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๗  วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ.  
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           ๔๒.  เพราะเหตุปจจัย ๗ คือ  อินทริยะ สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  อาหาระ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.    
           ๔๓.  เพราะปจจัย ๘  คือ  อินทริยะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ    
นิสสยะ  อาหาระ  สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ๔๔. เพราะปจจัย ๗  คือ อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ   อาหาระ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ   ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ๔๕. เพราะปจจัย ๗  คือ   อินทริยะ สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
อาหาระ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯ ลฯ  ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.                      
           ๔๖.  เพราะปจจัย ๘  คือ   อินทริยะ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ   อาหาระ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๔๗. เพราะปจจัย ๙  คือ   อินทริยะ    สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ   วิปากะ  อาหาระ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ  ฯล ฯ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ 
           ๔๘. เพราะปจจัย ๘  คือ   อินทริยะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
อาหาระ  วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ  ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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           ๔๙.  เพราะปจจัย ๙  คือ   อินทริยะ   สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ   อาหาระ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย  
มี ๑ วาระ  ฯ ล ฯ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
           ๕๐.  เพราะปจจัย ๗  คือ  อินทริยะ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
อาหาระ   อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ  ฯ ลฯ  ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
           ๕๑. เพราะปจจัย ๙  คือ    อินทริยะ อธิปติ  สหชาตะ 
อัญญมัญญะ  นิสสยะ  อาหาระ  สัมปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย  ในน- 
เหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯ ล ฯ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.                 
           ๕๒. เพราะปจจัย ๘  คือ  อินทริยะ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
อาหาระ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ๕๓.  เพราะปจจัย ๘  คือ  อินทริยะ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ    อาหาระ    อัตถ ิ   อวิคตปจจัย   เพราะนเหตุปจจัย    มี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๕๔.  เพราะปจจัย ๑๐  คือ  อินทริยะ  อธิปติ  สหชาตะ  อัญญ- 
มัญญะ   นิสสยะ   วิปากะ    อาหาระ    สัมปยุตตะ   อัตถิ    อวิคตปจจัย 
ในนเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๕๕.  เพราะปจจัย ๙ คือ  อินทรยิะ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ     อาหาระ   วิปปยุตตะ    อัตถ ิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  
มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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           ๕๖. เพราะปจจัย ๗ คือ  อินทริยะ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
มัคคะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโน- 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.   
           ๕๗. เพราะปจจัย ๙ คือ  อินทรยิะ  สหชาตะ  อัญญ- 
มัญญะ นิสสยะ มัคคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           ๕๘. เพราะปจจัย ๘ คือ  อินทริยะ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
           ๕๙. เพราะปจจัย ๘ คือ   อินทริยะ อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ  มัคคะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๖๐.  เพราะปจจัย ๑๐ คือ  อินทริยะ อธิปติ  สหชาตะ  อัญญ- 
มัญญะ นิสสยะ  วิปากะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย 
ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๖๑.  เพราะปจจัย ๙ คือ  อินทรยิะ อธิปติ  สหชาตะ นิสสยะ 
วิปากะ มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           ๖๒.  เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ 
มัคคะ  อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ ในโน- 
วิคตปจจัย มี ๔ วาระ.  
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           ๖๓.  เพราะปจจัย ๘  คือ อินทริยะ  เหตุ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสะ   มัคคะ   อัตถ ิ   อวิคตปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย   มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ.   
           ๖๔. เพราะปจจัย ๙  คือ อินทรยิะ เหตุ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ   มัคคะ   สัมปยุตตะ    อัตถ ิ   อวิคตปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๒วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           ๖๕.  เพราะปจจัย ๘ คือ  อินทริยะ   เหตุ  สหชาตะ   นิสสยะ 
มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
           ๖๖.  เพราะปจจัย ๘ คือ  อินทริยะ  เหตุ  สหชาตะ    นสิสยะ 
วิปากะ  มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๖๗. เพราะปจจัย ๙  คือ อินทรยิะ  เหตุ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย ในนอารัมมณ ปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๖๘. เพราะปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ  เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           ๖๙.  เพราะปจจัย ๙ คือ  อินทรยิะ เหตุ  สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ  มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
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              ๗๐. เพราะปจจัย คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ  อัญญมญัญะ    
นิสสยะ  วิปากะ  มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.                    I 
 [๙๕๐]  ๗๑. เพราะปจจัย ๘  คือ  อินทริยะ  เหตุ  อธิปติ  สหชาตะ 
นิสสยะ   มัคคะ    อัตถ ิ  อวิคตปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ...    
ในนอนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ   ในน- 
อัญญปจจัย  มี ๒ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย    ม ี๔ วาระ  ในน- 
ปุเรชาตปจจัย   มี ๔ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๔ วาระ    ในนอา-  
เสวนปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๔ วาระ    ในนวิปากปจจัย  
มี ๘ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๔ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ ในโน- 
นัตถิปจจัย   มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ.                         
 [๙๕๑] ๗๒.  เพราะปจจัย ๑๐  คือ อินทริยะ  เหตุ  อธิปติ สหชาตะ 
อัญมัญญะ  นิสสยะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย   ในนอารัม- 
มณปจจัย   มี ๒ วาระ...  ในนอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๒ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย  
มี ๒ วาระ      ในนปจฉาชาตปจจัย     มี ๒ วาระ      ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในนกัมมปจจัย   ม ี๒ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี  ๒ วาระ 
ในนอาหารปจจัย  มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๒ วาระ   ในนวิปปยุตต-  
ปจจัย    ม ี๒ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ.  
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 [๙๕๒] ๗๓. เพราะปจจัย ๙  คือ  อินทริยะ  เหตุ  อธิปติ  สหชาตะ 
นิสสยะ   มัคคะ   วิปปยุตตะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๒ วาระ....  ในนอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๒ 
วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๒ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๒ วาระ    ในน- 
อาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนวิปากปจจัย  
มี ๒ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ  ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
 [๙๕๓] ๗๔. เพราะปจจัย ๙  คือ  อินทริยะ  เหตุ  อธิปติ  สหชาตะ 
นิสสยะ     วิปากะ   มัคคะ    อัตถิ    อวิคตปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑วาระ  ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนอัญญมญัญ  ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในน - 
ปุเรชาติปจจัย  ม ี๑ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย     มี ๑ วาระ    ในน 
อาเสวนปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ  โนนฌานปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนสมัปยตุตปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโน- 
วิคตปจจัยมี ๑ วาระ.                   
 [๙๕๔] ๗๕. เพราะปจจัย ๑๑  คือ อินทริยะ เหตุ  อธิปติ  สหชาตะ 
อัญญมัญญะ  นิสสยะ วิปากะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย  
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ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ...   ในนอนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในน-   
สมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย  มี๑ วาระ  ในนปุเรชาต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี๑ วาระ  ในโนนัตถ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๙๕๕] เพราะปจจัย ๑๐  คือ   อินทรยิะ  เหตุ   อธปิติ    สหชาตะ 
นิสสยะ  วิปากะ   มัคคะ  วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ  ในน- 
ปุเรชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในน 
อาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย    ม ี๑ วาร 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑วาระ. 
                                       อินทริยมูลกนัย  จบ  
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                                   ฌานมูลกนัย  
                                    ฌานสภาคะ 
 [๙๕๖] เพราะฌานปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ...   ในน-  
อารัมมณปจจัย     ม ี๗ วาระ     ในนอธิปติปจจัย    มี ๗ วาระ    ในน-  
อนันตรปจจัย  ม ี๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนนิสสยปจจัย    มี ๗ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๗ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย      ม ี๗ วาระ     ในนปจฉาชาคปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๗ วาระ ในนอินทริย- 
ปจจัย    มี๗ วาระ   ในนมัคคปจจัย    มี ๗ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  
มี ๓ วาระ      ในนวิปปยตุตปจจัย      มี ๓ วาระ      ในโนนัตถปิจจัย  
มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๗ วาระ. 
 
                                    ฌานฆฏนา ๓๖ 
 [๙๕๗] ๑. เพราะปจจัย ๕ คือ  ฌานะ  สหชาตะ  นิสสยะ  อัตถ ิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
              ๒.  เพราะปจจัย ๖  คือ  ฌานะ  สหชาตะ อัญญมัญญ  นิสสยะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯล ฯ ในโนวิคตปจจัย  
มี ๓ วาระ. 
              ๓. เพราะปจจัย ๗  คือ  ฌานะ  สหชาตะ อัญญมัญญ  นิสสยะ 
สัมปยตุตะ    อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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           ๔. เพราะปจจัย ๖  คือ  ฌานะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปปยุตตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ  ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย  
มี ๓ วาระ.  
           ๕.  เพราะปจจัย ๖  คือ ฌานะ สหชาตะ  นสิสยะ  วิปากะ  อัตถ ิ
อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ     ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
           ๖.  เพราะปจจัย ๗  คือ  ฌานะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ ฯลฯ  ในโน-   
วิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๗. เพราะปจจัย ๘  คือ  ฌานะ  สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๘.  เพราะปจจัย ๗ คือ  ฌานะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ  
วิปากา  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ ฯลฯ 
วิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           ๙. เพราะปจจัย ๘ คือ  ฌานะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  วิปปยุตต  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๑๐.  เพราะปจจัย  ๖ คือ ฌานะ  สหชาตะ นิสสยะ  อินทริยะ 
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อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  
มี ๗ วาระ 
           ๑๑.  เพราะปจจัย ๗ คือ  ฌานะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ  
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ 
           ๑๒.  เพราะปจจัย ๘ คือ  ฌานะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
อินทริยะ  สมัปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.             
           ๑๓. เพราะปจจัย ๗  คือ  ฌานะ   สหชาตะ  นิสสยะ อินทริยะ 
วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.     
           ๑๔. เพราะปจจัย ๗  คือ ฌานะ  สหชาตะ  นิสสยะ  อินทริยะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโน- 
วิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๑๕. เพราะปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ    
วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           ๑๖. เพราะปจจัย ๙ คือ  ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปกาะ อินทริยะ สัมปยุตต อัตถิ  อวิคตปจจัย ในนเหตุ- 
ปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
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           ๑๗. เพราะปจจัย ๘  คือ ฌานะ   สหชาตะ  นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ  สมัปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ  
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
           ๑๘. เพราะปจจัย ๙  คือ ฌานะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริย  วิปปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ 
วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
           ๑๙.  เพราะปจจัย ๖  คือ   ฌานะ   สหชาตะ   นิสสยะ   มคัคะ 
อัตถิ    อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
           ๒๐.  เพราะปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ  อัญญมัญญ  นสิสยะ 
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
           ๒๑.  เพราะปจจัย ๗ คือ ฌานะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ นิสสยะ 
มัคคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           ๒๒.  เพราะปจจัย ๗  คือ  ฌานะ  สหชาตะ    นิสสยะ   มคัคะ 
วิปปยุตต  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ๒๓.  เพราะปจจัย ๗  คือ ฌานะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
มัคคะ  อัตถิ    อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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           ๒๔.  เพราะปจจัย ๘ คือ  ฌานะ สหชาตะ  อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ   
           ๒๕.  เพราะปจจัย ๙  คือ ฌานะ สหชาตะ  อัญญมัญญะ นิสสยะ 
วิปากะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๒๖.  เพราะปจจัย ๘ คือ  ฌานะ  สหชาตะ   นิสสยะ    วิปากะ 
มัคคะ  วิปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๒๗.  เพราะปจจัย ๙  คือ ฌานะ สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  มัคคะ  วิปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๒๘.  เพราะปจจัย ๗  คือ  ฌานะ   สหชาตะ  นิสสยะ อินทริยะ 
มัคคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ. 
           ๒๙.  เพราะปจจัย ๘  คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
อินทริยะ  มคัคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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           ๓๐.  เพราะปจจัย ๙  คือ ฌานะ  สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ 
อินทริยะ  มคัคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  
มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
           ๓๑.  เพราะปจจัย ๘  คือ  ฌานะ  สหชาตะ  นิสสยะ  อินทริยะ 
มัคคะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ๓๒.  เพราะปจจัย ๘  คือ  ฌานะ  สหชาตะ   นิสสยะ    วิปากะ 
อินทริยะ  มคัคะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
โนโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๓๓.  เพราะปจจัย ๙  คือ ฌานะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ   อินทริยะ  มัคคะ  อัตถ ิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           ๓๔. เพราะปจจัย ๑๐ คือ ฌานะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  มัคคะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัยในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๓๕.  เพราะปจจัย ๙  คือ  ฌานะ   สหชาตะ  นิสสยะ    วิปากะ 
อินทริย  มัคคะ  วิปปยุตต  อัตถิ  อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๑ 
วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ.  
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           ๓๖.  เพราะปจจัย ๑๐ คือ ฌานะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  
นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ  มัคคะ  วิปปยุตต อัตถิ  อวิคตปจจัย ในน- 
เหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                     ฌานมูลกนัย  จบ   
 
                                        มัคคมูลกนัย 
                                         มัคคสภาคะ    
 [๙๕๘] เพราะมัคคปจจัย     ในนเหตุปจจัย     ม ี๗ วาระ...  ในน- 
อารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนปุเรชาติปจจัย มี ๗ 
วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนอาหาร 
ปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในนอินทริยปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนฌานปจจัย  
มี ๗ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย   ม ี๗ วาระ. 
 
                                       มัคคฆฏนา  ๕๗ 
 [๙๕๙] ๑.  เพราะปจจัย  ๕ คือ มัคคะ  สหชาตะ  นสิสยะ  อัตถ ิ
อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ   ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย  
มี ๗ วาระ. 
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           ๒. เพราะปจจัย ๖  คือ  มัคคะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  
มี ๓ วาระ.  
           ๓.  เพราะปจจัย ๗   คือ  มัคคะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.    
           ๔.  เพราะปจจัย ๖ คือ  มัคคะ  สหชาตะ.  นิสสยะ   วิปปยุตตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
           ๕.  เพราะปจจัย ๖ คือ   มัคคะ   สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ ฯลฯ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
           ๖.  เพราะปจจัย ๗  คือ  มัคคะ  สหชาตะ  อัญญมัญญ    นิสสยะ 
วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในโน- 
วิคตปจจัย  มี ๑ วาระ 
           ๗.  เพราะปจจัย ๘ คือ  มัคคะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ   
วิปากะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           ๘.  เพราะปจจัย ๗ คือ  มัคคะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในโน- 
วิคตปจจัย มี ๑ วาระ.  
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           ๙.  เพราะปจจัย ๘ คือ  มัคคะ  สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ  
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
          ๑๐.  เพราะปจจัย ๖  คือ มัคคะ  สหชาตะ  นสิสยะ   อินทริยะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ   ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
          ๑๑.  เพราะปจจัย ๗  คือ มัคคะ สหชาตะ  อัญญมัญญะ นิสสยะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
          ๑๒. เพราะปจจัย ๘ คือ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ   
อินทริยะ  สมัปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
          ๑๓.  เพราะปจจัย ๗  คือ  มัคคะ  สหชาตะ  นิสสยะ  อินทริยะ 
วิปปยุตตะ    อัตถิ    อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย     มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
          ๑๔.  เพราะปจจัย ๗  คือ   มัคคะ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย    มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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           ๑๕.  เพราะปจจัย ๘  คือ  มัคคะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ   
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
           ๑๖.  เพราะปจจัย ๙  คือ    มัคคะ     สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ   สัมปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย  ในนเหตุ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ  
           ๑๗.  เพราะปจจัย ๘  คือ  มัคคะ  สหชาตะ   นิสสยะ    วิปากะ 
อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           ๑๘.  เพราะปจจัย ๙  คือ   มัคคะ    สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ    วิปปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย  ในนเหตุ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๑๙.  เพราะปจจัย ๖ คือ   มัคคะ   สหชาตะ   นิสสยะ   ฌานะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
          ๒๐.  เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
ฌานะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ ฯลฯ ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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           ๒๑.  เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
ฌานะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.   
           ๒๒.  เพราะปจจัย ๗  คือ  มัคคะ   สหชาตะ   นิสสยะ  ฌานะ 
วิปปยุตตะ   อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  ฯล ฯ  ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ๒๓.  เพราะปจจัย ๗   คือ  มัคคะ   สหชาตะ  นิสสยะ   วิปากะ 
ฌานะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ   ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๒๔.  เพราะปจจัย ๗ คือ    มัคคะ     สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.  
           ๒๕.  เพราะปจจัย ๙  คือ  มัคคะ  สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  ฌานะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
          ๒๖.  เพราะปจจัย ๘  คือ  มัคคะ  สหชาตะ   นิสสยะ    วิปากะ 
ฌานะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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           ๒๗.  เพราะปจจัย ๙  คือ   มัคคะ    สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  ฌานะ   วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  
มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.  
           ๒๘.  เพราะปจจัย ๗ คือ  มัคคะ สหชาตะ  นสิสยะ  อินทริยะ 
ฌานะ  อัตถิ  อวิคปจจัย  ในนเหตุปจจัย   ม ี๗ วาระ  ฯลฯ ในโนวิคต 
ปจจัย  มี ๗ วาระ. 
           ๒๙.  เพราะปจจัย ๘ คือ  มัคคะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ  
อินทริยะ  ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
           ๓๐.  เพราะปจจัย ๙  คือ  มัคคะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
อินทริยะ  ฌานะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           ๓๑.  เพราะปจจัย ๘  คือ  มัคคะ  สหชาตะ  นิสสยะ  อินทริยะ 
ฌานะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           ๓๒.  เพราะปจจัย ๘  คือ   มัคคะ  สหชาตะ  นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ  ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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           ๓๓.  เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ   นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  ฌานะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.   
           ๓๔.  เพราะปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ   อินทริยะ   ฌานะ  สมัปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ   ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๓๕.  เพราะปจจัย ๙  คือ  มัคคะ  สหชาตะ   นิสสยะ   วิปากะ 
อินทริยะ    ฌานะ    วิปปยุตตะ  อัตถิ     อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย  
มี ๑ วาระ   ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๓๖.  เพราะปจจัย ๑๐ คือ มัคคะสหชาตะ อัญญมัญญะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  ฌานะ  วิปปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ   ฯลฯ   โนโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๓๗.  เพราะปจจัย ๗  คือ   มัคคะ   อธิปติ   สหชาตะ   นสิสยะ 
อินทริยะ   อัตถิ  อวิคตปจจัย  โนนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ ฯลฯ  ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๗ วาระ.     
           ๓๘.  เพราะปจจัย ๙ คือ  มัคคะ  อธิปติ สหชาตะ  อัญญมัญญะ  
นิสสยะ  อินทริยะ  สัมปยุตตะ    อัตถ ิ   อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๓  วาระ.  
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           ๓๙.  เพราะปจจัย  ๘ คือ  มัคคะ  อธิปติ  สหชาตะ  นิสสยะ 
อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ  
ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
           ๔๐.  เพราะปจจัย ๘  คือ มัคคะ    อธิปติ   สหชาตะ  นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  อัตถ ิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
           ๔๑.  เพราะปจจัย ๑๐ คือ  มัคคะ  อธิปติ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ วิปากะ  อินทริยะ  สัมปยุตตะ อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ  ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๔๒.  เพราะปจจัย ๙  คือ  มัคคะ   อธิปติ    สหชาตะ    นิสสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ   วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ 
วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
           ๔๓.  เพราะปจจัย ๗  คือ   มัคคะ    เหตุ    สหชาตะ    นสิสยะ 
อินทริยะ   อัตถิ   อวิคตปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย   มี ๔ วาระ  ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๔ วาระ. 
           ๔๔.  เพราะปจจัย ๘  คือ มัคคะ  เหตุ  สหชาตะ   อัญญมญัญะ 
นิสสยะ  อินทริยะ  อัตถ ิ อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย    มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ.  
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           ๔๕.  เพราะปจจัย ๙  คือ  มัคคะ  เหตุ   สหชาตะ  อัญญมัญญะ  
นิสสยะ  อินทริยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  
มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ.  
           ๔๖.  เพราะปจจัย ๘ คือ   มัคคะ  เหตุ   สหชาตะ   นิสสยะ 
อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิอวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
           ๔๗.  เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะเหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ 
อินทริยะ   อัตถิ    อวิคตปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           ๔๘.  เพราะปจจัย ๘  คือ  มัคคะ  เหตุ  สหชาตะ อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ   อินทรยิะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑ 
วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๔๙.  เพราะปจจัย ๑๐  คือ มัคคะ  เหตุ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ   อินทรยิะ   สัมปยุตตะ    อัตถ ิ อวิคตปจจัย   ในนอา- 
รัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ๕๐.  เพราะปจจัย ๙  คือ    มัคคะ    เหตุ   สหชาตะ    นสิสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ   ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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           ๕๑.  เพราะปจจัย ๑๐  คือ มัคคะ  เหตุ  สหชาตะ  อัญญมัญญะ    
นิสสยะ  วิปากะ  อินทริยะ  วิปปยุตตะ  อัตถิ อวิคตปจจัย  ในนอา- 
รัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๕๒.  เพราะปจจัย ๘  คือ  มัคคะ เหตุ  อธิปติ  สหชาตะ นิสสยะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๔ วาระ   ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ.   
           ๕๓.   เพราะปจจัย ๑๐ คือ    มัคคะ   เหตุ    อธิปติ    สหชาตะ 
อัญญมัญญะ  นิสสยะ  อินทริยะ  สัมปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในน- 
อารัมมณปจจัย   ม ี๒ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ.            
           ๕๔.  เพราะปจจัย ๙ คือ  มัคคะ  เหตุ  อธิปติ  สหชาตะ นสิสยะ 
อินทริยะ   วิปปยุตตะ   อัตถิ    อวิคตปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๒ 
วาระ   ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
           ๕๕.  เพราะปจจัย ๙ คือ  มัคคะ  เหตุ อธิปติ  สหชาตะ  นสิสยะ 
วิปากะ  อินทริยะ   อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ๕๖.  เพราะปจจัย ๑๑ คือ   มัคคะ    เหตุ    อธิปติ   สหชาตะ 
อัญญมัญญะ   นิสสยะ  วิปากะ   อินทริยะ  สัมปยตุตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย 
ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ  ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.   
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           ๕๗.  เพราะปจจัย ๑๐ คือ  มัคคะ เหตุ อธิปติ  สหชาตะ นสิสยะ    
วิปากะ   อินทริยะ   วิปปยุตตะ  อัตถิ   อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                   มัคคมูลกนัย  จบ 
 
                                   สัมปยุตตมูลกนัย 
                                    สมัปยุตตสภาคะ 
 [๙๖๐]  เพราะสัมปยุตตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...ในน- 
อารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  โนนอนันตร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ 
วาระ    ในนอาเสวนปจจัย     มี ๓  วาระ    ในนกัมมปจจัย     มี ๓ วาระ 
ในนวิปากปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอาหารปจจัย    มี ๓ วาระ     ในน- 
อินทริยปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ  โนนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 
                                   สัมปยุตตฆฏนา ๒ 
 [๙๖๑]  เพราะปจจัย ๖  คือ   สัมปยุตตะ    สหชาตะ     อัญญมญัญะ 
นิสสยะ อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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           ๒. เพราะปจจัย ๗ คือ   สัมปยุตตะ   สหชาตะ    อัญญมญัญะ 
นิสสยะ   วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ  ฯลฯ  
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
                                สัมปยุตตมูลกนัย  จบ 
 
                                   วิปปยุตตมูลกนัย                             
                                    วปิปยุตตสภาคะ 
 [๙๖๒] เพราะวิปปยุตตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ... ในน- 
อารัมมณปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในนอธปิติปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอนันตร- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๕ วาระ   ในนสหชาตปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในนอัญญปจจัย มี ๕ วาระ  ในนนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  
ในนอุปนิสสยปจจัย    ม ี๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ ในน- 
ปจฉาชาตปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๕ 
วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในน- 
มัคคปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย 
มีวาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี ๕ วาระ. 
 
                                  วิปปยุตตฆฏนา ๑๓ 
 [๙๖๓]  เพราะปจจัย ๓  คือ  วิปปยุตตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในน- 
เหตุปจจัย  มี ๕ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  
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มี ๕ วาระ  ในนอนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๕  
วาระ   ในนสหชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในนนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  ม ี๕ วาระ   ในน- 
ปุเรชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนอา- 
เสวนปจจัย     มี ๕ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนวิปากปจจัย  
มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๕ วาระ ในนมัคคปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมัปยุตต- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ      ในโนนัตถิปจจัย    ม ี๕ วาระ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
 [๙๖๔] ๒.  เพราะปจจัย ๔  คือ   วิปปยุตตะ     นิสสยะ     อัตถ ิ
อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย       มี ๕ วาระ...       ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนสหชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในน- 
อัญญมัญญปจจัย     มี ๕ วาระ       ในนอุปนิสสยปจจัย     มี ๕ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ   ในน- 
อาเสวนปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ  ในนสมัปยุตต- 
ปจจัย    ม ี๕ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย      มี ๕ วาระ   โนโนวิคตปจจัย  
มี ๕ วาระ.  
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 [๙๖๕] ๓.  เพราะปจจัย ๕  คือ  วิปปยุตตะ  อธิปติ  นิสสยะ  อัตถิ  
อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   ม ี๔ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ    ในน-  
สหชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ ในนอัญญมญัญปจจัย   มี ๔ วาระ ในอุปนิสสย- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๔ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๔ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในนวิปากปจจัย   มี ๔ วาระ    ในนอาหารปจจัย    มี ๔ วาระ    ในน- 
อินทริยปจจัย   มี ๔ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๔ วาระ   ในนมัคคปจจัย 
มี ๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๔ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ. 
 [๙๖๖]  เพราะปจจัย ๕   คือ  วิปปยตตะ   นิสสยะ    อินทริยะ 
อัตถิ   วิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ...    ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ โนนสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ ในนปเุรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย    มี ๓ 
วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ  ในน- 
อาหารปจจัย มี ๓ วาระ  โนนฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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 [๙๖๗]  เพราะปจจัย ๔  คือ   วิปปยุตตะ   ปจฉาชาตะ   อัตถิ  
อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอนันตรปจจัย    มี ๓ วาระ    ในน-  
สมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย    ม ี๓ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.      
 [๙๖๘] ๖. เพราะปจจัย ๕  คือ  วิปปยุตต    นิสสยะ     ปุเรชาตะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย    ในนเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ...    ในนอารัมมณปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนสหชาตปจจัย    มี ๓ วาระ  ในน- 
อัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอุปนสิสยปจจัย  ม  ี๓ วาระ ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย    มี ๓ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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 [๙๖๙] ๗. เพราะปจจัย  ๖ คือ  วิปปยตุตะ  อารัมมณะ  นิสสยะ  
ปุเรชาตะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ... ในนอธิปติ- 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   
มี ๓ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในน- 
อาเสวนปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย 
มี ๓ วาระ  โนนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 [๙๗๐] ๘.  เพราะปจจัย ๘  คือ   วิปปยุตตะ   อารัมมณะ   อธิปติ 
นิสสยะ  อุปนิสสยะ  ปุเรชาติอัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี ๑ 
วาระ...    ในนสมนันตรปจจัยมี ๑ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย    มี ๑ วาระ 
ในนสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในน- 
ปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี๑วาระ ในนมัคคปจจัย 
มี ๑ วาระ      ในนสัมปยตุตปจจัย      มี ๑ วาระ        ในโนนัตถปิจจัย 
มี ๑ วาระ    ในโนวิคตปจจัยมี ๑ วาระ. 
 [๙๗๑] ๙.  เพราะปจจัย ๖  คือ   วิปปยุตตะ    นิสสยะ    ปุเรชาตะ 
อินทริยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย   มี  วาระ...   ในนอารัม- 
มณปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  
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มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในนอัญญมญัญปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย     มี ๑ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ในน-  
กัมมปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย  
มี ๑ วาระ     ในนฌานปจจัย     ม ี๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย      ม ี๑ วาระ      ในโนนัตถิปจจัย    มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๙๗๒] ๑๐. เพราะปจจัย ๕  คือ  วิปปยุตต  สหชาตะ   นิสสยะ 
อัตถิ  อวิคตปจจัย     ในนเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย    มี ๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย    มี ๓ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในน- 
อุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัยมี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ ในน- 
อินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ  โนนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจัจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๙๗๓] ๑๑. เพราะปจจัย ๖ คือ วิปุปยตุตะ  สหชาตะ  อัญญมญัญะ 
นิสสยะ   อัตถิ  อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ.... ในนอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย    มี ๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   ม ี๑   
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วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตต  
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย     ม ี๑ วาระ     ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 [๙๗๔] ๑๒.  เพราะปจจัย ๖  คือ  วิปปยุตตะ   สหชาตะ    นิสสยะ 
วิปากะ  อัตถิ  อวิคตะ  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนอนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย     มี ๑ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย     มี ๑ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย       มี ๑ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ   ในน- 
กัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ     ในนฌานปจจัย     ม ี๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย    มี ๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในโน- 
วิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๙๗๕] ๑. เหตุปจจัย ๕  คือ  วิปปยุตตะ   อารัมมณะ   นิสสยะ 
อัตถิ  อวิตปจจัย   ในนเหตุปจจัย    มี ๑ วาระ  ฯลฯ    ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย    ม ี๑ วาระ      นโนนัตถิปจจัย    มี ๑ วาระ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ.  
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 [๙๗๒] ๑๓. เพราะปจจัย ๗ คือ วิปปยุตตะ สหชาตะ  อัญญมัญญะ  
นิสสยะ  วิปากะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...ในน- 
อารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอนันตร-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนอุปุนิสสยปจจัย   
มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย    ม ี๑ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                                  วิปปยุตตมูลกนัย  จบ 
 
                                          อัตถิมูลกนยั 
                                           อัตถิสภาคะ 
 [๙๗๗]  เพราะอัตถิปจจัย  ในนเหตุปจจัย    มี ๑๓ วาระ... ในน-  
อารัมมณปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอนันตร-  
ปจจัย   มี ๑๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนสหชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนนิสสยปจจัย  ม ี๗ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัยมี ๑๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๙  วาระ  ในน- 
ปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๓ วาระ ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๑๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย   ม ี๑๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย  
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มี ๑๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑๓ วาระ   
ในนมัคคปจจัย  มี ๑๓ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ    ในน- 
วิปปยุตตปจจัย    มี ๕ วาระ   โนโนนตัถิปจจัย  มี ๑๓ วาระ    ในโน- 
วิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ.     
       
                                      อตัถิฆฏนา ๒๙ 
 [๙๗๘] ๑. เพราะปจจัย ๒  คือ  อัตถิ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย 
มี ๑๓ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๑๓ 
วาระ  ในนอนันตรปจจัย   ม ี๑๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑๓ วาระ 
ในนสหชาตปจจัย   มี ๗ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย     มี ๗ วาระ 
ในนนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ      ในนอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย     มี ๙ วาระ      ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑๓ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย    มี ๑๓ วาระ   ในน- 
วิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑๓ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย    มี ๑๓ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย      ม ี๗ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย     มี ๕ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ  
 [๙๗๙] ๒.  เพราะปจจัย ๓  คือ    อัตถิ    นิสสยะ      อวิคตปจจัย 
ในนเหตุปจจัย    มี ๑๓ วาระ...     ในนอารัมมณปจจัย      ม ี๑๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี  ๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย   มี ๑๓ วาระ   ในน- 
สมนันตรปจจัย     ม ี๑๓ วาระ   ในนสหชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ  ในน-  
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อัญญมัญญปจจัย     มี ๗ วาระ     ในนอุปนิสสยปจจัย      มี  ๑๓ วาระ  
ในนปุเรชาตปจจัย     มี ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย      ม ี๑๓ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๑๓ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย  ม ี๑๓ วาระ    ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑๓ วาระ  ในนฌานปจจัย   ม ี๑๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑๓ วาระ  
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๗ วาระ      ในนวิปปยุตตปจจัย      ม ี๓ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี  ๑๓ วาระ. 
 [๙๘๐]  ๓. เพราะปจจัย ๓  คือ  อัตถ ิ อธิปติ  อวิคตปจจัย  ในน- 
เหตุปจจัย  มี ๘ วาระ... ในนอารัมมณปจจัยมี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย 
มี ๘ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๘ วาระ ในนสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๔ วาระ    ในนนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในน- 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนปจ- 
ฉาชาตปจจัย   มี ๘ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๘ วาระ  ในนกัมมปจจัย 
มี ๘ วาระ   ในนวิปากปจจัย   ม ี๘ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๘ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย   มี ๘ วาระ    ในนฌานปจจัย    มี ๘ วาระ    ในน- 
มัคคปจจัย  มี ๘ วาระ    นนสัมปยุตตปจจัย   มี ๔ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย    ม ี ๘  วาระ    ในโนนัตถปจจัย   ม ี๘ วาระ    ในโนวิคตปจจัย  
มี ๘ วาระ. 
 [๙๘๑] ๔.  เพราะปจจัย ๔ คือ อัตถิ  อธิปติ  นิสสยะ   อวิคตปจจัย 
ในนเหตุปจจัย    มี ๘  วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ    ในน- 
อนันตรปจจัย  ม ี๘ วาระ ในนสมนันตรปจจัย   มี ๘ วาระ ในนสหชาต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย  
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มี ๗ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๘ 
วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๘ วาระ  ในนกัมมปจจัย      ม ี๘ วาระ  
ในนวิปากปจจัย  มี ๘ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๘ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๘ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๘ วาระ   ในนมัคคปจจัย   มี ๘ 
วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในนวิปปยตุตปจจัย   ม ี๓ วาระ  
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๘ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๘ วาระ. 
 [๙๘๒]  เพราะปจจัย ๓  คือ   อัตถิ    อาหาระ     อวิคตปจจัย 
ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ   ในน- 
อธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ ในนอนันตรมปจจัย  มี ๗ วาระ ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ 
วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในนอินทริยปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนฌานปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนมัคคปจจัย    มี ๗ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ   ในน- 
วิปปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย     มี ๗ วาระ  ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 [๙๘๓]  ๖. เพราะปจจัย ๓ คือ อัตถิ อินทริยะ อวิคตปจจัย  ในนเหตุ 
ปจจัย  มี ๗ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนอธปิติปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนอนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๗ 
วาระ  ในนสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอัญญมญัญปจจัย    มี ๓ วาระ  
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ในนนิสสยปจจัย      ม ี ๑  วาระ      ในนอุปนิสสยปจจัย     มี ๗ วาระ.  
ในนปุเรชาตปจจัย     มี ๗ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย     ม ี๗ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย       มี ๗ วาระ       ในนกัมมปจจัย       ม ี๗ วาระ 
ในนวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนฌาน- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนมัคคปจจัย    มี ๗ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.   
 [๙๘๔] ๗. เพราะปจจัย ๔ คือ  อัตถ ิ นิสสยะ อินทริยะ  อวิคต- 
ปจจัย  ในนเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๗ วาระ    ในนอนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ ในน-  
สมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๗ 
วาระ     ในนกัมมปจจัย     มี ๗ วาระ     ในนวิปากปจจัย    ม ี๗ วาระ 
ในนอาหารปจจัย  มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัยมี ๓ วาระ 
ในโนนตัถิปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 [๙๘๕] ๘. เพราะปจจัย ๓  คือ  อัตถ ิ  วิปปยุตตะ   อวิคตปจจัย 
ในนเหตุปจจัย   ม ี๕ วาระ....  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๕ วาระ ในนอธิปติ- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนสหชาตปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕  
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วาระ     ในนนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ  
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๕ วาระ   ในน- 
อาเสวนปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนวิปากปจจัย  
มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย    ม ี๕ วาระ  ในนอินทรยิปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย  
มี ๕ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
  [๙๘๖] ๙.  เพราะปจจัย ๔ คือ  อัตถ ิ นิสสยะ วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย 
ในนเหตุปจจัย    มี ๕ วาระ....  ในนอารัมมณปจจัย    ม ี๕ วาระ   ในน- 
อธิปติปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ ในนปเุรชาตปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในน- 
กัมมปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปากปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนอาหารปจจัย- 
มี ๕ วาระ  ในนอินทริยปจจัย    ม  ี๕ วาระ    ในนฌานปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย   มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ.               
 [๙๘๗] ๑๐.  เพราะปจจัย ๕ คือ  อัตถิ อธิปติ  นิสสยะ  วิปปยุตตะ 
อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ...  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ      ในนสมนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ  
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ในนสหชาตปจจัย   มี ๑  วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย    ม ี๔ วาระ  
ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในน- 
ปจฉาชาตปจจัย  มี ๔ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๔ วาระ    ในน- 
กัมมปจจัย   มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนอาหารปจจัย  
มี ๔ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในนมัคคปจจัย  มี ๔ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๔ วาระ    ในโน- 
นัตถิปจจัย   มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๔ วาระ.      
 [๙๘๘] ๑๑.  เพราะปจจัย ๕  คือ  อัตถ ิ นิสสยะ  อินทริยะ 
วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...  ในนอารัมมณ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอธิปติปจจัยมี ๓ วาระ     ในนอนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ      ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย    มี ๓ วาระ    ในน- 
วิปากปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย    ม ี๓ วาระ. 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๙๘๙] ๑๒.  เพราะปจจัย ๔ คือ  อัตถิ  ปจฉาชาตะ  วิปปยุตตะ 
อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ... ในนอารมัมณปจจัย 
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มี ๓ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในน-  
อัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนนสิสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอุป-   
นิสสยปจจัย     ม ี๓ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย    มี  ๓ วาระ     ในน-  
อาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย    ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย     มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย    มี ๓ วาระ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 [๙๙๐]  ๑๓.  เพราะปจจัย ๓  คือ   อัตถิ    ปุเรชาตะ     อวิคตปจจัย 
ในนเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ...   ในนอารัมมณปจจัย    ม ี๓ วาระ  ในน-  
อธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ ในนอุปนสิสยปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย      ม ี๓ วาระ 
ในนกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปยุตต- 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย     ม ี๓ วาระ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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 [๙๙๑] ๑๔. เพราะปจจัย ๕ คือ  อัตถิ  นิสสยะ  ปุเรชาตะ  วิปปยุตตะ  
อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ... ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในนอนันตรปจจัย    มี ๓ วาระ  ในน-  
สมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนมัคค- 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๙๙๒]  เพราะปจจัย ๔  คือ  อัตถิ    อารัมมณะ   ปเุรชาตะ 
อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ....  ในนอธปิติปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในน- 
สหชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนนิสสย- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย    มี ๓ วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี๓ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนฌานปจจัย    มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๓ 
วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนวิปปยตุตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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 [๙๙๓] ๑๖.  เพราะปจจัย ๖ คือ  อัตถ ิ อารัมมณะ  นิสสยะ  ปุเรชาตะ  
วิปยุตตะ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...  ในนอธิปติปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ  
ในนสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ  ในน- 
อุปนิสสยปจจัย    มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย     มี ๓ วาระ   ในน- 
อาเสวนปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 [๙๙๔] ๑๗.  เพราะปจจัย ๖ คือ   อัตถิ    อารัมมณะ     อธิปติ 
อุปนิสสยะ  ปุเรชาตะ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ... ในน- 
อนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสหชาต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนนสิสยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาหาร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   ม ี๑ 
วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย     ม ี๑ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.                                                             
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 [๙๙๕] ๑๘. เพราะปจจัย ๘ คือ อัตถิ  อารัมมณะ อธิปติ  นิสสยะ 
อุปนิสสยะ  ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ... 
ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย    
มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ   ในนกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมคัคปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย    มี ๑ วาระ   ในโน- 
วิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๙๙๖] ๑๙.  เพราะปจจัย ๖  คือ อัตถ ินิสสยะ  ปุเรชาตะ  อินทริยะ 
วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ... ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนสหชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในน- 
อัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ ในนปจฉา- 
ชาตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสมัปยุตต- 
ปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย    มี ๑ วาระ    ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ.  
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 [๙๙๗] ๒๐.  เพราะปจจัย ๔ คือ  อัตถิ  สหชาตะ นิสสยะ อวิคตปจจัย  
ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในน- 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย   
มี ๙ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในนอินทริยปจจัย 
มี ๙ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโน- 
นัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 [๙๙๘] ๒๑.  เพราะปจจัย ๕ คือ อัตถิ สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย ม ี๓ วาระ... ในอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในน- 
ปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนฌาน- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนมคัคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนตัถิปจจัย มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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 [๙๙๙]  ๒๒.  เพราะปจจยั ๖  คือ อัตถ ิ สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  สัมปยุตตะ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในน- 
อารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนอธปิติปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย      ม ี๓ วาระ     ในนปฉาชาตปจจัย   
มี ๓ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓  วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนฌานปจจัย     ม ี ๓ วาระ    ในนมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 [๑๐๐๐] ๒๓.  เพราะปจจัย ๕   คือ อัตถิ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ 
อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ... ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอนันตรปจจัย    มี ๓ วาระ   ในน- 
สมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย    มี ๓ วาระ    ในน- 
อุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย     มี ๓ วาระ    ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในนมคัคปจจัย 
มี ๓ วาระ       ในนสัมปยตุตปจจัย      มี ๓ วาระ      ในโนนัตถปิจจัย 
มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
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 [๑๐๐๑] ๒๔. เพราะปจจยั ๖ คือ  อัตถ ิ สหชาตะ  อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในน- 
อารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอนันตร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ 
วาระ     ในนอาเสวนปจจัย     มี ๑ วาระ     ในนกัมมปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนวิปากปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ    ในน- 
อินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย    มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๑๐๐๑]  ๒๔.  เพราะปจจัย ๖ คือ  อัตถิ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ 
อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ... ในนอารมัมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ในน- 
สมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนอุป- 
นิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย    มี ๑ วาระ 
ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนฌาน- 
ปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย- 
มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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 [๑๐๐๓] ๒๖. เพราะปจจยั ๖ คือ  อัตถ ิ  สหชาต   อัญญมัญญะ  
นิสสยะ     วิปากะ      อวิคตปจจัย      ในนเหตุปจจัย     ม ี ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย    ม ี๑ วาระ   ใน 
นอนันตรปจจัย     ม ี๑ วาระ    ในนสมนันตรปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นอุปนิสสยปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย     มี ๑ วาระ    ใน 
ในนกัมมปจจัย   ม ี๑ วาระ   โนนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริย-  
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ 
วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนวิปปยตุตปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 [๑๐๐๔] เพราะปจจัย ๗  คือ  อัตถิ    สหชาตะ    อัญญมัญญะ 
นิสสยะ  วิปากะ  สัมปยุตตะ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ... 
ในนอารัมมณปจจัย    มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย    ม ี๑ วาระ    ใน 
อนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสมนนัตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอุป- 
นิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปจฉาชาต-  
ปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนกัมมปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย    มี ๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   ม ี
๑ วาระ.  
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 [๑๐๐๕] เพราะปจจัย ๖ คือ  อัตถิ  สหชาตะ  นิสสยะ  วิปากะ  
วิปปยุตตะ  อวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนอธิปตปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ   ใน  
นอุปนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ    ใน 
นปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนกัมม- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอาหารปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอินทรยิปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย    มี ๑ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
 [๑๐๐๖] ๗. เพราะปจจัย ๗  คือ  อัตถิ  สหชาตะ  อัญญมัญญ  นสิสยะ 
วิปาก   วิปปยุตต    อวิคตปจจัย   ในนเหตุปจจัย    มี ๑ วาระ....    ใน 
นอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอธปิติปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอนันตร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนกมัมปจจัย   ม ี๑ วาระ ในนอาหาร- 
ปจจัย     มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย  มี ๑ วาระ  
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ     ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                         อัตถิมูลกนัย  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 812 

                           นัตถิ, วิคต, อวิคตมูลกนัย  
 [๑๐๐๗]  เพราะนัตถิปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ 
เพราะวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ.  
          ทั้งนัตถิปจจัย  ทั้งวิคตปจจัย  แสดงเหมือนกับอนันตรปจจัย. 
          เพราะอวิคตปจจัย  ในนเหตุปจจัย  แสดงเหมือนกับอนันตรปจจัย. 
          อัตถิปจจัย  ทานใหพิสดารแลว ฉันใด  อวคิตปจจัย  พึงแสดง 
ใหพิสดาร  ฉันนั้น. 
                 ปญหาวาระในปจจยานุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                          อรรถกถาอนุโลมปจจนียนัย 
          พึงทราบวินิจฉัยใน   อนุโลมปจจนียนัย  ตอไป  ปจจัยใด ๆ ใน 
บรรดาปจจัยท่ีมีการนับแลว ในอนุโลมอยางนี้คือ เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ 
นว   ในเหตุปจจัยมี ๗ วาระ   ในอารมัมณปจจัย  มี ๗ วาระ    และใน 
ปจจนียะ  อยางนี้คือ  นเหตุยา ปณฺณรส,  นอารมมฺเณ  ปณฺณรส  ใน 
ในเหตุปจจัยมี ๑๕ วาระ,   ในนอารัมมณปจจัยมี ๑๕ วาระ   ทัง้อยูแลวโดย 
อนุโลม    ผูศึกษาพึงทราบการนับดวยอํานาจแหงวาระที่เหมือนกัน     ใน 
บรรดาวาระที่ไดแลวในปจจนียนัย แหงปจจัยนั้น ๆ  อันต้ังอยูแลวโดย 
ความเปนปจจนียะ  กับวาระอันไดแลวในอนุโลมนัยแหงปจจัยนั้น ๆ 
          จริงอยู   ใน อนุโลมนัย    วาระ ๗ ไดแลวในคําวา  เหตุยา สตฺต 
ในเหตุปจจัยมี ๗ วาระ   ใน  ปจจนียะ  วาระ ๑๕ ในอารัมมณปจจัยได 
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 แลวในคําวา นอารมมฺเณ ปณฺณรส  ในนอารัมมณปจจัย    ม ี๑๕ วาระ  
บรรดาวาระ  ๑๕ ที่ทานกลาวไวในนอารัมมณปจจัย  วาระ ๗ เหลาน้ีคือ 
กุสโล  กุสลสสฺ  อพฺยากตสฺส  กุสลาพยากตสฺส,  อกุสโล   อกุสลสฺส 
อพฺยากตสฺส อกุสลาพยากตสฺส อพฺยากโต อพฺยากตสฺส (๗ วาระคือ 
กุ-ก,   ก-ุอัพ,  กุ-กุ.อัพ,   อกุ- อก,ุ   อกุ-อัพ,   อกุ- อกุ.อัพ   และ 
อัพ-อัพ)   เหมือนกันกับวาระ ๗  ที่ทานกลาวไวในเหตุปจจัย.   คําวา 
เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ  สตฺต  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี 
๗ วาระ   ทานกลาวหมายเอาวาระ ๗ เหลาน้ัน.   แมในคําวา  นอธิปติยา 
สตฺต  ในนอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.   สวน 
ในนสหชาตปจจัย    ยอมไมไดวาระ   แมสักอยางหน่ึง   เพราะเหตุปจจัยที่ 
ไมเกิดพรอมกันไมมี  เพราะฉะนั้น  ทานจึงไมแตงโยชนาดวยนสหชาต- 
ปจจัยนั้น. 
           วาระ ๓ มีกุศลเปนตน  ยอมไดรูปาพยากตะในนอัญญมญัญปจจัย. 
คําวา ตีณิ  ทานกลาวหมายเอาวาระ ๓ เหลาน้ัน  ในนสัมปยุตตปจจัยก็ 
เหมือนกัน  สวนในนวิปปยุตตปจจัย  ผูศึกษาพึงทราบวาระ ๓ ดวยอํานาจ 
แหงอรูปธรรม  คือกุศลเปนปจจัยแกกุศล  อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล 
อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ. 
           นนิสสยะ  โนอัตถิ โนอวิคตปจจัย  ยอมมีไมได  เหมือนสหชาต- 
ปจจัย  เพราะเหตุนั้นทานจึงไมแตงโยชนาเชื่อมกับปจจัยเหลานั้น. ใน 
ขอน้ีมีการกําหนด ๒ อยาง คือ สตฺต = ๗ ตีณิ = ๓ ดวยประการ- 
ฉะน้ี.  ผูศึกษาพึงลดจํานวนแหงปจจัยที่นับไดมากกวากับปจจัยท่ีนับได  
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นอยกวา ดวยอํานาจแหงขอกําหนดเหลาน้ัน  แลวพึงทราบการนับใน  
ปจจัยฆฏนา ทั้งหลายตอไป.  
           พึงทราบวินิจฉัยในฆฏนานั้นตอไป  คําวา  เหตุ สหชาต  นิสฺสย 
อตฺถิ  อวิคตนฺติ  นอารมมฺเณ  สตฺต  ความวา  ผูศึกษาพึงทราบวา  ใน 
นอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ  โดยนัยนีว้า  กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศล- 
ธรรม เพราะปจจัย ๕ คือ  เหตุ  สหชาตะ  นิสสยะ  อัตถิ  อวิคตปจจัย. 
กุศลเหตุเปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตดวย  เหตุ  สหชาตะ  นิสสยะ  อัตถิ 
อวิคตะ  และ  นอารมัมณปจจัย. แมในคําวา  นาธิปติยา  สตฺต  เปนตน 
ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๒ ทานกลาววา ตีณิ = ๓ ในปจจัยที่เหลือ เวน 
นสัมปยุตตปจจัย  เพราะผนวกอัญญมญัญปจจัยเขาไปดวย.  สวนใน 
นสัมปยุตตปจจัย  ทานกลาววา เอก = ๑ หมายถึงนามและรูปใน 
ปฏิสนธิกาล  ซึ่งวิปปยุตกันและกัน ฯ ก็ในอธิการน้ียอมไมไดอัญญมัญญ- 
ปจจัย  โดยเปนปจจนียะ  เพราะผนวกเขาในอนุโลมฆฏนา  เพราะฉะนั้น 
ทานจึงไมกลาววา  นอฺมฺเ.  ปจจัยที่เขาไดแมในฆฏนาที่เหลือ 
ก็ยอมไมไดโดยเปนปจจนียะเหมือนในอธิการน้ี. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๓  มีวิสัชนา ๓  วาระเทาน้ัน  เพราะสัมปยุตตปจจัยถูก 
ผนวกเขาไปดวย. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๔  มีวิสัชนา ๓ วาระ  คือกุศลเปนตน เปนปจจัย 
แกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน  เพราะผนวกวิปปยุตตปจจัยเขาไปดวย. 
           ใน ฆฏนาท่ี ๕  เพราะมีวิบากเขาไปดวยในท่ีทุกแหง  จึงมีวิสัชนา 
๑ วาระ  คืออัพยากตะ  กับอัพยากตะ.  ในวิปากะและสัมปยุตตปจจัย 
นอกจากน้ีก็นัยนี้เหมือนกัน.  
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           คําวา  เหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทรยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ นอารมฺมเณ  
จตฺตาริ  เพราะปจจัย  ๗  คือ  เหตุ  สหชาตะ  นิสสยะ  อินทริยะ  มัคคะ  
อัตถิ  อวิตะ   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๔ วาระ    ความวา    ผูศึกษาพึง 
ทราบวิสัชนา ๔ วาระ     ในนอารัมมณปจจัย     ดวยอํานาจแหงปจจัย ๗ 
เหลาน้ัน    คือกุศลเปนปจจัยแกกุศล    กุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ   กุศล 
เปนปจจัยแกกุสลาพยากตะ     อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ     แมใน 
ฆฏนาท่ีเหลือก็นัยนี้เหมือนกัน ฯ    สองบทวา นอฺมฺเ  เทฺว ใน 
นอัญมัญปจจัย  มี ๒ วาระ  คือกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ    อัพยากตะ 
เปนปจจัยแกอัพยากตะ.      แมในวิสัชนา  ๒   ขางหนาก็นัยนี้เหมือนกัน. 
ผูศึกษาพึงทราบวิธีนับดวยอํานาจแหงปจจัยที่ไดในฆฏนาทั้งหมด      โดย 
อุบายน้ี. 
           ก็ฆฏนาเหลาน้ันท้ังหมดทานกลาววามี ๔๑๕ ฆฏนา       ดวยอํานาจ 
สหชาตฆฏนา  และดวยอํานาจ  ปกิณณกฆฏนา  ในอนุโลมปจจนียนัยนี้  
ในบรรดาฆฏนาทั้งหลายเหลาน้ัน        ปจจัยแมอยางหน่ึงในบรรดาปจจัย 
ทั้งหลายท่ีต้ังอยูโดยเปนอนุโลมในฆฏนานั้น ๆ    ยอมไมไดโดยเปนปจจ- 
นียะ, ก็ในเหตุมูลกนัยนี้  ปจจัย  ๑๙  มาแลวโดยเปนปจจนียะ  เพราะ 
ปจจัย ๕  ต้ังอยูแลวโดยเปนอนุโลมในฆฏนาที่ ๑    ปจจัยที่เหลือเฉพาะท่ี 
เปนอนุโลมมาแลวโดยเปนปจจนียะ.         แมในปจจัยที่เหลือก็เมื่อวาโดย 
อนุโลมในอธิการน้ี    บรรดาปจจัยเปนอันมากปจจัยอยางหน่ึง ๆ เทาน้ัน 
ที่มาแลวโดยเปนปจจนียะ   ผูศึกษาพึงทราบวิธีนี้ทั้งหมดตามสมควร    แม 
ในนัยที่มีอารัมมณปจจัยเปนมูลเปนตน       เหมือนนัยที่มีเหตุปจจัยเปนมูล 
ฉะน้ัน. 
                                      อนุโลมปจจนียะนัย จบ  
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     การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะแหงปญหาวาระ  
                                  นเหตุมูลกนัย 
                                   นเหตุสภาคะ 
 [๑๐๐๘]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ใน  
อธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในอนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย    ม ี๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย  ม ี๑๓ วาระ    ในอุปนสิสยปจจัย มี ๙ วาระ 
ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย    มี ๓ วาระ   ใน 
อาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ    ในกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอินทรยิปจจัย    ม ี๗ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสัมปยตุตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ   โนอัตถิปจจัย   ม ี๑๓ วาระ 
ในนัตถิปจจัย  ม ี๗ วาระ   ในวิคตปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย 
มี ๑๓ วาระ. 
 [๑๐๐๙]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  ในอธิปติปจจัย 
มี ๗ วาระ...   ในอนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสมนันตรปจจัย   มี ๗ 
วาระ    ในสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย     ม ี๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในปุเรชาต-  
ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในกัมมปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ   ใน 
อาหารปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในอินทรยิปจจัย     มี ๗ วาระ     ในฌาน-  
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ปจจัย   มี ๗ วาระ    ในมคัคปจจัย     มี ๗ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัตถปิจจัย มี ๑๓ วาระ 
ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย 
มี ๑๓ วาระ.  
 [๑๐๑๐]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  นอธิปติปจจัย 
ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ... ในสมนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ ใน 
สหชาตปจจัย  ม ี๙  วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย    มี ๓ วาระ   ในนิสสย- 
ปจจัย    ม ี๑๓ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในอินทริยปจจัย  มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ 
ในมัคคปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๑๓ วาระ ในนตัถิปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
 [๑๐๑๑]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย  ในสมนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ... ในสหชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในปจฉา- 
ชาตปจจัย    มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย   
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย ม ี๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ  
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ในฌานปจจัย   มี ๙ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๗ วาระ   ในสัมปยตุตปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอัตถปิจจัย   มี ๑๓ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.  
 [๑๐๑๒]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ... ใน 
อัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย   มี ๑๓ วาระ  ในอุปนิสสย- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย    มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
อาหารปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอินทรยิปจจัย    ม ี๗ วาระ  ในฌานปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในมัคคปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในสัมปยตุตปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย     มี ๕ วาระ     ในอัตถิปจจัย      มี ๑๓ วาระ     ใน 
อวิคตปจจัย   มี ๑๓ วาระ. 
 [๑๐๑๓] เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย นอธิปติปจจัย 
นอนัตรปจจัย นสมนันตรปจจัย  นสชาตปจจัย ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๓ วาระ...   ในนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในกัมม- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอินทริยปจจัย   ม ี๑ 
วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย    ม ี๗ วาระ   ใน 
อวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.  
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 [๑๐๑๔]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  นอธิปติปจจัย            
นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย นอัญญมัญญปจจัย 
ในนิสสยปจจัย    มี ๓ วาระ...    ในอุปนิสสยปจจัย     มี ๙ วาระ  ใน  
ปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในกัมมปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในอาหารปจจัย    มี ๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย    มี ๑ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย    ม ี๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในอวิคต- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 [๑๐๑๕]  เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นอัญญมัญญ- 
ปจจัย  นนิสสยปจจัย  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ... ในปุเรชาต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย   มี ๒ 
วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย    มี ๑ วาระ   ใน 
วิปปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ   โนอัตถปิจจัย    ม ี๕ วาระ    ในวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ.   
 [๑๐๑๖] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ  นนิสสยปจจัย 
นอุปนิสสยปจจัย  นปุเรชาตปจจัย ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ... 
ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอัตถิปจจัย    มี ๕ วาระ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๕ วาระ. 
 [๑๐๑๗]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย ฯลฯ นอุปนิสสย- 
ปจจัย  นปุเรชาตปจจัย  นปจฉาชาตปจจัย ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ... 
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ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.  
 [๑๐๑๘]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย ฯลฯ  นปจฉาชาต- 
ปจจัย นอาเสวนปจจัย  นกัมมปจจัย  นวิปากปจจัย  นอาหารปจจัย 
ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัตถปิจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 [๑๐๑๙]  เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ  นอาหารปจจัย 
นฌานปจจัย  นมัคคปจจัย  นสมัปยุตตปจจัย  นวิปปยุตตปจจัย 
โนนัตถิปจจัย โนวิคตปจจัย ในอินทรยิปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัตถิ- 
ปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
 [๑๐๒๐]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย ฯลฯ  นวิปากปจจัย 
นอินทริยปจจัย  ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
 [๑๐๒๑]  เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย ฯลฯ  นอินทรยิปจจัย  
นฌานปจจัย  นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตตปจจัย 
โนนัตถิปจจัย  โนวิคตปจจัย  ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ... ใน 
อัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                    นเหตุมูลกนัย  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 821 

                                 นอารัมมณมูลกนัย   
 [๑๐๒๒]  เพราะนอารัมมณปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน 
อธิปติปจจัย  มี  ๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๑๓ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย   มี ๙ วาระ  ในปุเรชาต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในกัมมปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ   ใน 
อาหารปจจัย  ม ี๗ วาระ   ในอินทริยปจจัย   มี ๗ วาระ  ในฌานปจจัย  
มี ๗ วาระ   ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
 [๑๐๒๓]  เพราะนอารัมมณปจจัย  นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย 
นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย  นอัญญมญัญปจจัย 
ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาต- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัตถปิจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคต- 
ปจจัย มี ๗ วาระ. 
 
                                    นอธิปติมูลกนัย 
 [๑๐๒๔]  เพราะนอธิปติปจจัย  ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน 
อารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ พึงใหพิสดารเหมือน นเหตุมูลกนัย.  
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                                 นอนันตรมูลกนยั 
 [๑๐๒๕]  เพราะนอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  ในเหตุปจจัย  
มี ๗ วาระ ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ  ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  
ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมญัญปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี ๑๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  ม ี๙ วาระ ในปุเรชาต- 
ปจจัย     มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในกมัมปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในวิปากปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในอาหารปจจัย    มี ๗ วาระ 
ในอินทริยปจจัย  มี ๗ วาระ  ในฌานปจจัย   มี ๗ วาระ   ในมคัคปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๑๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
 
                                   นสมนันตรมูลกนัย 
 [๑๐๒๖]  เพราะนสมนันตรปจจัย นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย นอัญญมัญญปจจัย 
ในนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ... ในอุปนสิสยปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
ปุเรชาตปจจัย มี  ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ ในอาเสวน- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย  ม ี๕ วาระ ในอัตถิ- 
ปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.  นี้เปนหัวขอยอๆ. 
 
                                      นสหชาตมูลกนัย 
 [๑๐๒๗]  เพราะนสหชาตปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ใน  
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อธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ   ในอนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ  ในสมนนัตร-  
ปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในนสิสยปจจัย     มี ๓ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  
มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอาหาร-  
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ   ใน 
วิคตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย    มี ๗ วาระ. 
 [๑๐๒๘]  เพราะนสหชาตปจจัย นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั 
นอธิปติปจจัย  ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ...  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอุปนสิสยปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในปุเรชาตปจจัย   มี๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย   มี๓ วาระ  ในอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ   ในอาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ- 
ในอินทริยปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในอัตถิ-  
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนตัถิปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
 [๑๐๒๙]  เพราะนสหชาตปจจัย  นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย  อัญญมัญญปจจัย 
นนิสสยปจจัย ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ... ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ 
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ ในวิปปยตุต-  
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ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
นี้เปนหัวขอยอ ๆ.   
 
                                 นอญัญมัญญมูลกนัย 
 [๑๐๓๐]  เพราะนอัญญมัญญปจจัย  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน 
อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตร- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสมนันตรปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในสหชาตปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนิสสยปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย    ม ี๙ วาระ 
ในปุเรชาตปจจัย     มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย     มี ๓ วาระ    ใน 
อาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอินทรยิปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในฌานปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในมัคคปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในวิปปยุตต-    
ปจจัย   มี ๕ วาระ  ในอัตถิปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในนตัถิปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 [๑๐๓๑]  เพราะนอัญญมัญญปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ... ในอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ 
วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ ใน 
ปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย  
มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย  
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มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัตถปิจจัย มี ๗ วาระ  
ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ.  
 [๑๐๓๒]  เพราะนอัญญมัญญปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย 
ในนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ...  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
ปุเรชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ...  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ ในกมัม- 
ปจจัย มี ๒ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๑ 
วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ ใน 
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.  นี้เปนหัวขอยอ ๆ. 
 
                                   นนสิสยมูลกนัย 
 [๑๐๓๓]  เพราะนนิสสยปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... 
ในอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตร- 
ปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ 
ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนัตถิปจจัย  ม ี๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
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 [๑๐๓๔]  เพราะนนิสสยปจจัย นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย    
นอธิปติปจจัย  ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ... ในสมนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ   ในอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในอัตถิปจจัย    ม ี๕ วาระ    ในนัตถปิจจัย    ม ี๗ วาระ    ในวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
 [๑๐๓๕]  เพราะนนิสสยปจจัย นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ...  ในปจฉาชาต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในกมัมปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในอัตถิ  
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ.   นี้เปนหัวขอยอ ๆ. 
 
                                 นอปุนิสสยมูลกนัย 
 [๑๐๓๖]  เพราะนอุปนิสสยปจจัย  ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน 
อารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาต- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย     ม ี๓ วาระ     ในนสิสยปจจัย 
มี ๑๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย 
มี ๗ วาระ   โนอินทริยปจจัย   มี ๗ วาระ   ในฌานปจจัย    ม ี๗ วาระ  
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ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ ในวิปปยุตต-  
มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
 [๑๐๓๗]  เพราะนอุปนิสสยปจจัย นเหตุปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
ในนิสสยปจจัย    มี ๓ วาระ...    ในปุเรชาตปจจัย    ม ี๓   วาระ    ใน  
ปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.  นี้เปนการแสดงยอ. 
 
                                 นปุเรชาตมูลกนยั 
 [๑๐๓๘]  เพราะนปุเรชาตปจจัย ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ... ใน 
อารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  โนอธิปติปจจัย   มี ๑๐ วาระ   ในอนันตร- 
ปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในสมนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ใน 
อาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ   ในกัมมปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  ม ี๗ วาระ   ในอินทริยปจจัย    ม ี๗ วาระ 
ในฌานปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในมัคคปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสัมปยุตต- 
ปจจัย     มี ๓ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอัตถปิจจัย 
มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ใน 
อวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 828 

 [๑๐๓๙]  เพราะนปุเรชาตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย  
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ...  ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน 
สมนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญ-  
ปจจัยมี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย     มี ๓ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ  ในวิปากปจจัย    ม ี๑ วาระ  ในอาหารปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในอินทรปจจัยมี ๗ วาระ   ในฌานปจจัย   ม ี๗ วาระ 
ในมัคคปจจัย     มี ๗ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ    ใน 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 [๑๐๔๐]  เพราะนปุเรชาตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย  นสนนัตรปจจัย นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ...  ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ 
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
นี้เปนหัวขอยอๆ. 
 
                                   นปจฉาชาตมูลกนัย 
 [๑๐๔๑] เพราะนปจฉาชาตปจจัย  ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน 
อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอนันตร-  
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ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสมนันตรปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในสหชาตปจจัย  
มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๑๓ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย      ม ี๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ใน 
อาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ    ในกัมมปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในอินทรยิปจจัย    ม ี๗ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๗ วาระ   ในมัคคปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในสัมปยุตต-  
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย     ม ี๕ วาระ     ในอัตถิปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ   ใน 
อวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
 [๑๐๔๒]  เพราะนปจฉาชาตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย ในนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ... ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย     ม ี๑ วาระ   ในกัมมปจจัย    ม ี ๒ วาระ 
ในอาหารปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในอินทรยิปจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตต- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 [๑๐๔๓]  เพราะนปจฉาชาตปจจัย  นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  นนิสสยปจจัย  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ... 
ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในอินทรยิปจจัย  
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มี ๑ วาระ   ในอัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในอวิคตปจจัย   ม ี๑ วาระ.   นี้   
เปนการแสดงยอ ๆ. 
 
                                  นอาเสวนมูลกนัย 
 [๑๐๔๔]  เพราะนอาเสวนปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ... ใน 
อารัมมณปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในอธิปติปจจัย   มี ๑๐ วาระ   ในอนันตร- 
ปจจัย    ม ี๕ วาระ    ในสมนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ    ในสหชาตปจจัย  
มี ๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสิสยปจจัย   มี ๑๓ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย      ม ี๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ     ใน 
ปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ    ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๗ วาระ   ในอินทริยปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในฌานปจจัย   มี ๗ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๗ วาระ   ในสัมยตุตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอัตถปิจจัย   มี ๑๓ วาระ 
ในนตัถิปจจัย   มี ๕ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ   ในอวิคตปจจัย 
มี ๑๓ วาระ.   
 [๑๐๔๕]  เพราะนอเสวนปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย ในนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ... ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอินทริยปจจัย  
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มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ    ในอัตถิปจจัย   ม ี๗ วาระ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๗ วาระ.  นี้เปนหัวขอยอ ๆ.   
 
                                      นกัมมมูลกนยั 
 [๑๐๔๖]  เพราะนกัมมปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ... ใน 
อารัมมณปจจัย     ม ี๙ วาระ      ในอธปิติปจจัย      มี ๑๐ วาระ     ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในสมนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในสหชาต- 
ปจจัย    ม ี๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย     ม ี๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย 
มี ๑๓ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในวิปาก- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอินทริยปจจัย   มี  ๗ 
วาระ    ในฌานปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในมัคคปจจัย    มี ๗ วาระ     ใน 
สัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอัตถิปจจัย 
มี ๑๓ วาระ    ในนัตถิปจจัย     ม ี๗ วาระ    ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
 [๑๐๔๗]  เพราะปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  ในนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ...  ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในอินทรยิปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาท่ี 832 

วิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย  
มี ๗ วาระ.   นี้เปนการแสดงยอ ๆ.  
 
                                  นวปิากมูลกนัย 
          เพราะนวิปากปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ... (พึงใหพิสดาร 
เหมือน  นเหตุมูลกนัย)  ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
 
                                  นอาหารมูลกนัย 
 [๑๐๔๘]  เพราะนอาหารปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ... ใน 
อารัมมณปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในอธิปติปจจัย   มี ๑๐ วาระ  ในอนันตร 
ปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในสมนันตรปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย   มี ๑๓ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย    ม ี๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย     มี ๓ วาระ    ใน 
ปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ  ในกัมม- 
ปจจัย มี ๒ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย  ม ี๗ 
วาระ    ในฌานปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในมัคคปจจัย     ม ี๗ วาระ    ใน 
สัมปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ   ในอัตถิ- 
ปจจัย  มี ๑๓ วาระ   ในนตัถิปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิคตปจจัย    มี ๗ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๑๐๔๙]  เพรานอาหารปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย 
ในอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในสมนันตร- 
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ปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย   มี ๑๓ วาระ   ในอุปนสิสยปจจัย    มี ๙ วาระ 
ในปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอา-  
เสวนปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในกัมมปจจัย    ม ี๒ วาระ    ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย    มี ๗ วาระ    ในฌานปจจัย    ม ี๗ วาระ 
ในมัคคปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในวิปปยุตต- 
ปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ 
ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ  ในอวิตปจจัย   ม ี๑๓ วาระ. 
 [๑๐๕๐]  เพราะนอาหารปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจยั 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นกมัมปจจยั 
นวิปากปจจัย  นฌานปจจัย  นมัคคปจจัย  นสมัปยุตตปจจัย  นวิปปยุตต- 
ปจจัย โนนัตถิปจจัย  โนวิคตปจจัย  ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ... 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                นอินทริยมูลกนัย 
 [๑๐๕๑] เพราะนอินทริยปจจัย ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ... ใน 
อารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
          เพราะนอินทริยปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย ฯลฯ 
นวิปากปจจัย  นฌานปจจัย  นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตต- 
ปจจัย  โนนัตถิปจจัย  โนวิคตปจจัย  ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ... 
ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ 
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          เพราะนอินทริยปจจัย  ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนเหตุมูลก- 
นัย ฯลฯ.   
 
                                     นฌานมูลกนัย 
 [๑๐๕๒]  เพราะนฌานปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ... ในอา- 
รัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี ๑๓ วาระ.   นฌาน- 
มูลกนัย  พึงใหพิสดารเหมือน  นเหตุมูลกนัย. 
 
                                     นมัคคมูลกนัย 
 [๑๐๕๓]  เพราะนมัคคปจจัย  ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในอา- 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
           พึงใหพิสดารเหมือน  นเหตุมูลกนัย. 
 
                                   นสมัปยุตตมูลกนัย 
 [๑๐๕๔]  เพราะนสัมปยุตตปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ...  ใน 
อารัมมณปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอธิปติปจจัย   มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ 
ในอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนิสสยปจจัย   ม ี๗ วาระ    ในอุป- 
นิสสยปจจัย    มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในปจฉาชาต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในฌานปจจัย    ม ี๓ วาระ     ในมัคคปจจัย     มี ๓ วาระ  
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ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนัตถิปจจัย   
มี ๗ วาระ    ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
 [๑๐๕๕]  เพราะนสัมปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตร-   
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย    ม ี๕ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนิสสยปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย     ม ี๓ วาระ   ในอา- 
เสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  ในกมัมปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในวิปากปจจัย   ม ี๑ 
วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในฌาน- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย     มี ๗ วาระ     ในนัตถิปจจัย     ม ี๗ วาระ   ในวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย   ม ี๗ วาระ. 
 [๑๐๕๖]  เพราะนสัมปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  ในนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ... ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย     มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๗ วาระ.  
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 [๑๐๕๗]  เพราะนสัมปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  ฯลฯ  นสหชาตปจจัย    
นอัญญมัญญปจจัย นนิสสยปจจัย  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ... 
ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย   มี  ๒ วาระ ในอาหารปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในวิปปยตุตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
 [๑๐๕๘]  เพรานสัมปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ  นนิสสยปจจัย 
นอุปนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย  ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ... 
ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๕ วาระ.  นี้เปนหัวขอยอ ๆ. 
 
                                นวิปปยุตตมูลกนัย 
 [๑๐๕๙]  เพรานวิปปยุตตปจจัย  ในเหตุปจจัย  ๓ วาระ... 
ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอนันตร- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ   ในสมนันตรปจจัย     มี ๗ วาระ    ในสหชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสิสยปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ     นปุเรชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในอา- 
เสวนปจจัย     มี ๓ วาระ    ในกัมมปจจัย    มี ๕ วาระ     ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย     มี ๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในฌานปจจัย   มี ๓ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในอัตถิปจจัย     มี ๕ วาระ    ในนัตถปิจจัย      ม ี๗ วาระ 
ในวิคตปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ.  
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 [๑๐๖๐]  เพราะนวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย    
ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ...  ในอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๕ วาระ  ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสัมปยตุตปจจัย  
มี ๓ วาระ     ในอัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนัตถปิจจัย    ม ี๗ วาระ 
ในวิคตปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 [๑๐๖๑]  นวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย  นอธิปติ- 
ปจจัย  นอนนัตรปจจัย นสมนันตรปจจัย  ในสหชาตปจจัย  มี ๓ 
วาระ...  ในอัญญมญัญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๕ วาระ  ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอินทริยปจจัย     มี ๓ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในมัคคปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย   ม ี๓ วาระ 
 [๑๐๖๒]  เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย 
อธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  ในนิสสยปจจัย๑  ม ี๓ วาระ...  ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในกัมมปจจัย     มี ๒ วาระ    ในอาหารปจจัย    ม ี๑ วาระ 
๑. ม.  ไมมีปจจัยนี้.  
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ในอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอัตถปิจจัย   มี ๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย  
มี ๑ วาระ. 
 [๑๐๖๓]   เพราะนวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารัมมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย  
นอัญญมัญญปจจัย  นนิสสยปจจัย  นอุปนิสสยปจจัย  ในกัมมปจจัย 
มี ๑ วาระ...  ในอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอินทรยิปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๑๐๖๔]  เพราะนวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย  ฯลฯ  นกมัมปจจัย 
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ...  ในอินทรยิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย 
มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
 [๑๐๖๕]  เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย  ฯลฯ  นกมัมปจจัย 
นวิปากปจจัย  นอาหารปจจัย  ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัตถิ- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๑๐๖๖]  เพราะนวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย ฯลฯ  นอาหารปจจัย 
นฌานปจจัย  นมัคคปจจัย  นสมัปยุตตปจจัย  โนนัตถิปจจัย โนวิคต- 
ปจจัย  ในอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ... ในอัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 [๑๐๖๗]  เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ  นวิปากปจจัย 
นอินทริยปจจัย  ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ...  ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
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 [๑๐๖๘]  เพราะวิปปยุตตปจจัย  นเหตุปจจัย ฯลฯ  นอินทรยิปจจัย  
นฌานปจจัย  นมัคคปจจัย  นสมัปยุตตปจจัย  โนนัตถิปจจัย  โนวิคต- 
ปจจัย  ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ.  
 
                                       โนอัตถิมูลกนัย 
 [๑๐๖๙]  เพราะโนอัตถิปจจัย  ในอารมัมณปจจัย  มี ๙ วาระ... 
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย  
มี ๗ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย    ม ี๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในกัมมปจจัย    ม ี๒ วาระ    ในนัตถปิจจัย    ม ี๗ วาระ   ในวิคตปจจัย  
มี ๗ วาระ. 
 [๑๐๗๐]  เพราโนอัตถิปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย 
ในอนันตรปจจัย    ม ี๗ วาระ...   ในสมนันตรปจจัย    ม ี๗ วาระ    ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในนัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 [๑๐๗๑]  เพราะโนอัตถิปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย 
นธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ... ในกัมมปจจัยมี ๒ วาระ. ฯลฯ 
 [๑๐๗๒]  เพราะโนอัตถิปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  นนิสสยปจจัย  นอุปนิสสยปจจัย  นปุเรชาตปจจัย 
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นปจฉาชาตปจจัย  นอาเสวนปจจัย  นวิปากปจจัย  นอาหารปจจัย  
นอินทริยปจจัย  นฌานปจจัย  นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย 
นวิปปยุตตปจจัย  โนนัตถิปจจัย  โนวิคตปจจัย  โนอวิคตปจจัย  
ในกัมมปจจัย  ม ี๒ วาระ. 
 [๑๐๗๓]  เพราะโนอัตถิปจจัย  นเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย 
นอธิปติปจจัย  นอนันตรปจจัย  นสมนันตรปจจัย  นสหชาตปจจัย 
นอัญญมัญญปจจัย  นนิสสยปจจัย  นปุเรชาตปจจัย  นปจฉาชาตปจจัย 
นอาเสวนปจจัย  นกมัมปจจัย  นวิปากปจจัย  นอาหารปจจัย 
นอินทริยปจจัย  นฌานปจจัย นมัคคปจจัย  นสัมปยุตตปจจัย 
นวิปปยุตตปจจัย  โนนัตถิปจจัย  โนวิคตปจจัย  โนอวิคตปจจัย 
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ. 
 
                                   โนนัตถิมูลกนัย 
 [๑๐๗๔]  เพราะโนนัตถิปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ... ฯลฯ... 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
          พึงใหพิสดารเหมือน  นเหตุมูลนัย. 
 
                                    โนวิคตมูลกนัย 
 [๑๐๗๕]  เพราะโนวิคตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ฯลฯ... 
ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
          พึงใหพิสดารเหมือน  นเหตุมูลกนัย.  
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                                 โนอวิคตมูลกนัย  
 [๑๐๗๖]  เพราะโนอวิคตปจจัย ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ... 
ฯลฯ...  ในนตัถิปจจัย   มี ๗ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.   
          พึงใหพิสดารเหมือน  โนอัตถิมลูกนัย. 
                        ปญหาวารปจจนียานุโลม  จบ 
                                กุสลติกะ  ที่ ๑ จบ 
 
                          อรรถกถาปจจนียานุโลมนัย 
          วาระเหลาใด  เชนเดียวกับวาระท่ีไดโดยอนุโลมแหงปจจัยที่ต้ังอยู 
โดยอนุโลม ในบรรดาวาระทั้งหลายท่ีไดโดยเปนปจจนียะแหงปจจัยที่ต้ังอยู 
โดยเปนปจจนียะ  ในบรรดาปจจัยทั้งหลายที่มีการนับอันไดแลวในอนุโลม 
อยางนี้คือ   เหตุยา   สตฺต   อารมฺมเณ  นว   และในปจจนียะอยางนี้   คือ 
นเหตุยา  ปณฺณรส นารมฺมเณ  ปณฺณรส   ผูศึกษาพึงทราบวิธีนับดวย 
อํานาจแหงวาระเหลาน้ัน  แมใน   ปจจนียานุโลม (นี้) 
          จริงอยู  ใน  นเหตุปจจัย  ใน  ปจจนียนัย  ไดวาระ ๑๕  ดังพระ- 
บาลีวา    "นเหตุยา   ปณฺณรส."  ในอารัมมณปจจัย   ในอนุโลนนัยได 
วาระ ๙  ดังพระบาลีวา   อารมฺมเณ   นว.  วาระ ๙ เหลาใด  ในบรรดา 
วาระ  ๕    ทีท่านกลาวไวในนเหตุปจจัยเปนเชนเดียวกันกับวาระ ๙  ที ่
ทานกลาวไวในอารัมมณปจจัย.       ผูศึกษาพึงทราบปจจัย.    ผูศึกษาพึง 
ทราบการนับดวยอํานาจแหงวาระเหลาน้ัน.  บรรดาวาระเหลานั้น  วาระ ๙ 
เหลาใด     ทานกลาวไวแลวในอารัมมณปจจัย      วาระเหลาน้ันเหมือนกับ  
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วาระ ๙ เหลานี้ คือ   กุศล    เปนปจจัยแกกุศล   แกอกุศล   แกอัพยากตะ,  
อกุศล  เปนปจจัยแกอกุศล  แกกุศล  แกอัพยากตะ.  อัพยากตะ  เปนปจจัย  
แกอัพยากตะ   แกกุศล   แกอกุศล     ในบรรดาวาระ.    ที่ทานกลาวไว 
ในนเหตุปจจัย. 
           คําวา   นเหตุยา   อารมฺมเณ  นว   เพราะเหตุปจจัยในอารัมมณ- 
ปจจัย  ม ี๙ วาระ  ทานกลาวหมายถึงวาระ ๙ เหลานั้น    แมในคําวา 
อธิปติยา  ทส  เปนตน  ก็นัยนี้เหมือนกัน.   จริงอยูวาระเหลาใด ๆ ที่ทาน 
กลาวไวในอนุโลมคณนา  (การนับวาระในอนุโลม)    แหงอารัมมณปจจัย 
เปนตน    วาระเหลาน้ันทั้งหมด   พึงทราบวายอมใชไดแมในการเทียบเคียง 
กับเหตุปจจัย. 
           กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรม   โดยนเหตุปจจัย   โดยอารัมมณ- 
ปจจัย        ผูศึกษาพึงทราบการขยายบาลีแหงวาระเหลาน้ันโดยอุบายน้ีคือ 
บุคคลใหทาน  สมาทานศีล   กระทําอุโบสถกรรม  ยอมพิจารณากุศลนั้น, 
บุคคลยอมพิจารณากุศลท่ีบําเพ็ญไวในกาลกอน. 
           ในคําน้ีวา    นเหตุปจฺจย    อธปิติยา  ทส  เพราะนเหตุปจจัย 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑๐ วาระ ผูศึกษาพึงขยายวาระในอนุโลมวิภังคดวย 
อํานาจแหงอธิบดีที่เหลือ     เวนวิมังสาธิบดี.  ในอธิการน้ีมีการกําหนด 
วิธีนับ  ดังนี้คือ ๙-๑๐-๗-๓-๑๓-๑  ผูศึกษาพึงลดการนับ (จํานวน) 
แมแหงปจจัยที่มีการนับไดมากกวาปจจัยที่มีการนับไดนอยกวา  ดวยอํานาจ 
แหงการกําหนดวิธีนับเหลาน้ัน          แลวพึงทราบวิธีนับในการเทียบเคียง 
ทั้งหมดในนัยที่มีมูล ๓ เปนตน   บรรดานัยทั้งหลายมีนเหตุมูลกนัยเปนตน 
นี้เปนลักษณะท่ีทั่วไปกอน.  แตลักษณะน้ียังไมเปนไปในการเทียบเคียง  
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ทั้งหมด ก็ในการเทียบเคียงปจจัยเหลาใด  กับปจจัยเหลาใด  วาระเหลาใด    
ขัดแยงกัน  พึงนําวาระเหลาน้ันออกเสีย  แลวพึงทราบวิธีนับในอธิการน้ี 
ดวยอํานาจแหงปจจัยเหลาน้ันที่ยังเหลืออยู. 
           ก็ในคําน้ีวา  นเหตุปจฺจยา   นารมฺมณปจฺจยา  อธิปติยา   สตฺต 
เพราะนเหตุปจจัย  นอารมัมณปจจัย ในอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ ยอม 
หามวาระ ๓ เหลาน้ีที่ไดอยูดวยอํานาจอารัมมณาธิปติ  คือ  กุสโล  อกุส- 
ลสฺส  อพฺยากโต  กุสลสฺส อพฺยากโต   อกุสลสฺส (=กุ-อกุ,  อัพ-ก,ุ 
อัพ-อกุ)  เพราะเหตุไร ?  เพราะทานกลาววา นารมฺมณปจฺจยา  คือหาม 
อารัมมณปจจัย.    เพราะฉะนั้นในอธิการน้ีผูศึกษาพึงนําวาระเหลาน้ันออก 
เสีย   แลวพึงทราบวาระ ๗ โดยนัยแหงสหชาตาธิปติ คือ กุสโล  กุสลสฺส 
อพฺยากตสฺส    กุสลาพฺยากตสฺส   อกุสโล  อกุสลสฺส   อพฺยากตสฺส 
อกุสลาพฺยากตสฺส  อพฺยากโต  อพฺยากตสฺส (=ก-กุ, กุ-อัพ,  ก-ุกุ. อัพ, 
อกุ-อกุ, อกุ-อัพ.  อก-ุอกุ.  อัพ  และ   อัพ-อัพ-).    วาระแมเหลาน้ัน 
ยอมมีดวยอาํนาจอธิบดีที่เหลือ เวนวมิังสาธิปติ เพราะพระบาลีวา 
นเหตุปจฺจยา    ในที่ทุกแหง   ผูศึกษาพึงทราบวิธีนับดวยอํานาจปจจัยที่มี 
วิธีนับนอยกวา   และดวยอํานาจจํานวนท่ีไมขัดกัน. 
          ก็ในบรรดาปจจัยทั้งหลายท่ีต้ังอยูโดยเปนปจจนียะ      ปจจัยเหลาใด 
ไมต้ังอยูโดยอนุโลม    ผูศึกษาพึงทราบปจจัยเหลานั้นดวยอยางใด ?   คือ 
เมื่อ อนันตรปจจัย   ต้ังอยูโดยเปนปจจนียะ   สนนนัตรปจจัย    อาเสวน- 
ปจจัย     นัตถิปจจัย     และวิคตปจจัย    ยอมไมต้ังอยูโดยอนุโลม.     เมื่อ 
สหชาตปจจัย  ต้ังอยูโดยเปนปจจนียะ  เหตุปจจัย อัญญมัญญปจจัย 
วิปากปจจัย   ฌานปจจัย  มัคคปจจัย และสัมปยุตตปจจัย  ยอมไมต้ังอยูโดย  
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อนุโลม. เมื่อ นิสสยปจจัย๑   ต้ังอยูโดยเปนปจจนียะ  วัตถุปุเรชาตปจจัย 
ยอมไมต้ังอยูโดยอนุโลม.  เม่ือ อาหารปจจัย หรือ อินทริยปจจัย  ต้ังอยู  
โดยเปนปจจนียะ  เหตุปจจัย   อัญญมัญญปจจัย    ฌานปจจัย    มัคคปจจัย  
และสัมปยุตตปจจัย   ยอมไมต้ังอยูโดยอนุโลม.    แตเมื่อ  อารัมมณปจจัย  
ต้ังอยูโดยเปนปจจนียะ     อธิปติปจจัย      และอุปนิสสยปจจัยยอมไมต้ังอยู 
โดยอนุโลม    อน่ึง    อารมัมณาธิปติปจจัย    และอารัมมณูปนิสสยปจจัย 
ยอมมีไมได.   โดยอุบายน้ี   ในที่ทุกสถานพึงทราบวิสัชนาที่มีไดและมีไมได 
ไวแลว        พึงขยายวาระทั้งหลายดวยอํานาจแหงวิสัชนาที่มีได. 
          วาระทั้งหลายวา  อนนฺตเร  สตฺต   ในอนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ 
ใน  ติมูลกนัย  เปนตน    แมทั้งหมดไดในทุมูลกนัยนั่นเอง    สวนใน 
สัตตมูลกนัยเปนตน     คําวา    นสหชาตปจฺจยา     นิสฺสเย   ตีณ ิ
เพราะนสหชาตปจจัย   ในนิสสยปจจัย   มี  ๓ วาระ   คือ  วาระ ๓    ใน 
วัตถุนิสสยปจจัย        ดวยอํานาจปุเรชาตะ.       วิสัชนา ๒ วาระในกัมม- 
ปจจัย     ดวยอํานาจนานากขณิกกัมมปจจัย.    วิสัชนา ๑ วาระในอาหาร- 
ปจจัย    ดวยอํานาจกพฬีการาหาร.   วิสัชนา ๑ วาระ    ในอินทริยปจจัย 
ดวยอํานาจรูปชีวิตินทรีย.       ในวิปปยุตตปจจัย      ธรรมท้ังหลายมีกุศล 
เปนตน    อันมีอัพยากตะเปนที่สุดถึงแลวโดยลําดับดวยคําวา ตีณิ คือ ๓ 
วาระ  ดวยอํานาจปจฉาชาตปจจัย.   คําวา   อตฺถิ   อวิคตเสุ  ปฺจ   ใน 
อัตถิและอวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ   ความวา   วิสัชนา ๓ วาระเหลาน้ันดวย 
และวิสัชนา ๒ เหลาน้ีคือ  กุสลาพฺยากตา   อพฺยากตสฺส,  อกุสลาพฺยา- 
๑.  ใจความในประโยคน้ีท้ังหมด  ขัดตอสภาวะและพระบาลีขอ ๑๐๔๘ และขอ ๑๐๕๑ แตจําตอง 
แปลตามบาลีอรรถกถาซ่ึงตรงกันท้ังของไทยและของพมา. 
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กตา  อพฺยากตสฺส (กุ. อัพ-อัพ  และ อกุ. อัพ-อัพ)  ยอมมีดวยอํานาจ    
ปจฉาชาตินทริยปจจัย.    ก็ต้ังแตปจฉาชาตปจจัยเปนปจจนียะ (ปจฺจนีก) 
ไป  คําวา อตฺถิอวิคเตสุ  เอก  คือ  อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ  ดวย 
อํานาจอาหารและอินทรยิปจจัย     เมื่อถือเอานอาหารปจจัยแลว    ก็ไมควร 
ถือเอา    นอนิทริยปจจัย.    อน่ึง   เมื่อถือเอานอินทริยปจจัย    กไ็มควร 
ถือเอา   นอาหารปจจัย  ดวยเหมือนกัน.  เพราะเหตุไร ?  เพราะเม่ือปจจัย 
ทั้ง ๒  อัน อาจารยถือเอาโดยเปนอันเดียวกันแลว         วาระที่จะนับก็ไมมี 
แมเม่ือฌานและมัคคปจจัยเปนตนต้ังอยูโดยเปนปจจนียะ ไมตองทําอนุโลม 
ใหเปนขอเดียว      โดยอาหารปจจัย หรืออินทริยปจจัย   (แกทําใหแยกกัน) 
ดังท่ีตรัสวา    อินฺทฺริเย   เอก  (ในอินทริยปจจัย    ม ี๑ วาระ)  อตฺถิยา 
เอก   อวิคเต   เอก   อาหาเร  เอก  อตฺถิยา  เอก  อวิคเต  เอก  ในทีสุ่ด. 
คําท่ีเหลือในอธิการน้ีมีเนื้อความกระจางแลวท้ังน้ัน  แล. 
                                   นเหตุมูลกนัย  จบ 
 
          ใน  นอารัมมณมูลกนัย  เปนตน  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้  ใน 
อัญญมัญญมูลกนัย  คําวา  นอฺปจฺจยา เหตุยา  ตีณิ  เพราะ 
นอัญญมัญญปจจัย ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ คือกุศลเปนตน เปน 
ปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน.  สองบทวา  อธิปติยา  อฏ  ในอธิปติ- 
ปจจัย  มี ๘ วาระ  เพราะนสหชาตปจจัย  ในนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ 
ความวา  บรรดาวาระ ๑๐ ที่ทานกลาวไวในอธิปติปจจัย  ไดวาระ ๘ ที ่ 
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เหลือโดยชักออก ๒ วาระ     คือ      ๑กุศลเปนปจจัยแกกุศลและอัพยากตะ  
อกุศลเปนปจจัยแกอกุศลและอัพยากตะ.    สองบทวา     สหชาเต  ปฺเจ 
ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  คือวาระ ๒ เหลาน้ี   คือ  กุศลและอัพยากตะ 
เปนปจจัย แกอัพยากตะ    อกุศลกับอัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ    กับ 
วาระ ๓   ที่ทานกลาวไวในเหตุปจจัย.   
           สองบทวา  นิสฺสเย  สตฺต  ในนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ  วาระ ๒ 
เหลาน้ี     คือ  อัพยากตะเปนปจจัยแกกุศล     อัพยากตะเปนปจจัยแกอกุศล 
ก็วาระ ๕ เหลาน้ันยอมมีดวยอํานาจเปนวัตถุ.    สองบทวา  กมฺเม  ตีณ ิ
ในกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ  คือวาระ ๓ ที่ทานกลาวไวในนเหตุปจจัยนั่นเอง 
แมในติกะท่ีเหลือก็นัยนี้เหมือนกัน  ฯ  สองบทวา   อธิปติยา  ตีณิ   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  คือวาระที่กลาวไวในหนหลัง. 
          ใน  นอาหารมูลกนัย  คําวา อฺมฺเ ตีณิ  ในอัญญมัญญ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ผูศึกษาพึงทราบวาระดวย    อํานาจเจตสิกที่เหลือ 
เวนอาหาร  ก็แมในอธิการน้ี   ในนอาหารปจจัย และนอินทริยปจจัย   ทาน 
ถือเอาคราวละ ๑ ปจจัย   ไมถือเอา ๒  ปจจัยรวมกัน    เหมือนในหนหลัง 
(คือแยกแสดงไมแสดงรวมกัน).    คําวา    นสมฺปยตฺตปจฺจยา     เหตุยา 
ตีณิ เพราะนสัมปยุตตปจจัยในเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  มีวาระที่ทาน 
กลาวไวใน  นอัญญมัญญปจจัย ในหนหลัง  อธปิติยา  อฏ ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๘ วาระ  คือวิสัชนาที่กลาวไวในหนแลวในหนหลังเหมือนกัน. 
๑.  บาลีอรรถกถาของไทยหนา ๑๕๐ บรรทัดท่ี ๑๑  เปน กุสโล  กุสลสฺส  อกุสโล  อกุสลสฺส 
(คือ ก-ุกุ,  อก-ุอกุ)  ซ่ึงผิดสภาวะ  ในท่ีนีจ้ึงแปลตามบาลีพมาทีวา  กุสโล  กุสลาพฺยากสฺส อกุสโล 
อกุสกาพฺยากสฺส.  
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           พึงทราบวินิจฉัยใน   นวิปปยุตตปจจัยเปนมูล.  สองบทวา  กมฺเม    
ปฺจ  ในกัมมปจจัย  มี ๕ วาระ  คือมีวาระ ๕ อยางนี้คือ  เจตนามีกุศล 
เปนตนเปนปจจัยแกกุศลเปนตน      ที่เกิดรวมกัน      กุศลและอกุศลเจตนา 
ที่เกิดตางขณะกันเปนปจจัยแกวิบาก       และแกรปูที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน. 
ในอาหารปจจัย  และ อินทริยปจจัย   มีวาระ ๓   เหมือนกับสหชาตปจจัย. 
ในฌานปจจัยและมัคคปจจัยเปนตน    มีวาระ ๓   เหมือนกับเหตุปจจัย. 
          ใน  โนอัตถิมูลกนัย  มีอธิบายวา  เพราะ   เหตุ  ชื่อวา  โนอตฺถิ 
ไมมี   มีแต   อัตถิ   แนนอน.   เพราะฉะนั้น  ทานจึงไมถือเอา  เหตุปจจัย 
นั้น   แลวกลาววา   นอารมฺมเณ  นว  ในนอารัมมณปจจัย     มี ๙ วาระ 
(เหตุปจจัยแสดงไมได).    ปจจัยทั้งหลาย    ที่เขาลักษณะอัตถิปจจัยแมอ่ืน 
ยอมไมทั้งอยูโดยอนุโลมในอธิการน้ี. 
           ก็คําน้ีวา   กมฺเม   เทฺว   ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ   ทานกลาวดวย 
อํานาจนานากขณิกกัมมปจจัย   ปจจัยทั้งหมดยอมไดโดยปจจนียะ.   ก็วาระ 
ทั้งหลาย     ตอจากนั้นอันทานไมถือเอาปจจัยใด     แมที่ไดอยูโดยอนุโลม 
ถือเอาโดยเปนปจจนียะ   ปจจัยนั้นยอมไดการประกอบในภายหลัง   เพราะ 
เหตุนั้นเอง ในอธิการน้ีทานจึงกลาวไววา โน อตฺถิปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา 
ฯ เป ฯ   โนอวิคตปจฺจยา   กมฺเม  เทฺว  ฯ เป ฯ   ถามวา   ก็เพราะเหตุไร 
ทานจึงไมถือเอาปจจัยนั้นในฐานะของตนเองเลย   แกวา   เพราะเมื่อปจจัย 
ทั้งหมดท่ีเหลือ     ต้ังอยูโดยเปนปจจนียะ     ปจจัยหน่ึงเทาน้ันยอมไดโดย 
อนุโลม 
           จริงอยู    นี้เปนลักษณะในปจจนียานุโลมนี้     คือเมื่อปจจัยทั้งหมด 
ต้ังอยูโดยเปนปจจนียะ         ปจจัยใดปจจัยเดียวเทาน้ันยอมไดโดยอนุโลม  
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ปจจัยนั้น  ทานจะกลาวในภายหลัง.  แมในคําวา  โนอตฺถิปจฺจยา  นเหตุ-  
ปจฺจยา ฯ เป ฯ โนอวิคตปจฺจยา  อุปฺปนิสฺสเย  นว ก็ในนัยนี้เหมือนกัน 
ก็คําน้ีทานกลาวไวดวยอํานาจแหง  ปกตูปนิสสยปจจัย ในที่ทุกแหงวาระ  
ที่มีไดและไมได  ที่ทานกลาวไวกอนและภายหลัง  พึงทราบโดยนัยนี้แล. 
                             ปจจนียานุโลมแหงปญหาวาระ  จบ  
                                   วรรณนากุสลติกปฏฐาน จบ 


