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                                 พระอภิธรรมปฎก    
                                         เลมท่ี  ๗    
                                 ปฏฐาน  ภาคที่  ๓๑ 

     ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพทุธเจาพระองคนั้น 

                                      ๘. ทัสสนติกะ 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๗๗] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯ ล ฯ ขันธ 
๒ อาศัยขันธ ๒. 
                       ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม. 
๑.  บาลีเลมท่ี  ๔๑  
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                       ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   และเนวทัสสเนนนภาว-  
นายปหาตัพพธรรม  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  
           คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑  ที่เปนทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม ฯ ล ฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒. 
           [๕๗๘] ๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ  ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯ ล ฯ  ขันธ  ๒ 
อาศัยขันธ ๒. 
                       ๕.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม     อาศัย 
ภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม. 
                       ๖.  ภาวนายปทาตัพพธรรม   และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม ฯ ล ฯ  ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒. 
           [๕๗๙]  ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัย 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนน-   
นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯ ล ฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ขันธ  ๓ และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯ ล ฯ ขันธ  ๒ และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๒. 
           หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯ ล ฯ  มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป ๒ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๕๘๐]  ๘.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม     อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๕๘๑] ๙.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                                ๒.  อารัมมณปจจยั 
           [๕๘๒] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัยทัสสเนนปหา-  
ตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯ ล ฯ  ขันธ 
๒ อาศัยขันธ ๒. 
           [๕๘๓] ๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ขันธ 
๒ อาศัยขันธ ๒. 
           [๕๘๔] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม ฯ ล ฯ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
           ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ. 
 
                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๕๘๕] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม     อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 5 

                         ๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๔ - ๖)  
                         ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนเนวทัสสเนน 
นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒. 
           มหาภูตรูป  ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                                ๘.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                         ๙.   เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                       ๔.  อนันตรปจจัย    ๕.  สมนันตรปจจัย 
           [๕๘๖]  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ-  
ธรรม  เกิดขึน้   เพราะอนันตรปจจัย   เพราะสมนันตรปจจัย. 
           เหมือนกับอารัมมณปจจัย.   
 
                                   ๖.  สหชาตปจจัย   
           [๕๘๗] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม   เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย  มี   ๓  วาระ. 
           ๔.  ภาวนาย  ฯ ล ฯ  มี ๓ วาระ. 
           ๗.  เนวทัสสเนน  ฯลฯ 
           คือ ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป  ๑ ฯลฯ พาหิรรปู... อาหารสมุฏฐานรูป... 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป  ๑...ฯลฯ 
           ๘.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ๙.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม     อาศัยภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะสหชาตปจจัย  
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย.   
 
                                   ๗.  อัญญมัญญปจจัย         
           [๕๘๘ ] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอัญญมัญญปจจัย ม ี๑ วาระ. 
                         ๒.  อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  มี  ๑ วาระ. 
                         ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอัญญมัญญปจจัย 
           คือ    ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ  ๒ อาศัยขันธ  ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ  ๓  และหทยวัตถุ  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  ขันธ  ๒ และหทยวัตถุอาศัยขันธ ๒. 
           หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป  ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  ฯลฯ  มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป  ๒. 
 
                         ๘. นิสสยปจจัย  ฯลฯ  ๑๒.  กมัมปจจัย           
           [๕๘๙]  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนิสสยปจจัย  
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           เหมือนกับเหตุปจจัย.   
           เพราะปุเรชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ไมมีปฏิสนธิ.  
           เพราะอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
           เพราะอุปนิสสยปจจัย  ไมมีวปิากปฏิสนธิ. 
           เพราะกัมมปจจัย    อัชฌัตติกรปู     และมหาภูตรูปของอสัญญสัตว 
ทั้งหลายมีบริบูรณ. 
 
                                    ๑๓.  วิปากปจจัย 
           [๕๙๐]  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม     อาศัยเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น  เพราะวิปากปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนวิบาก ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย   ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุ 
           มหาภูตรูป  ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                      ๑๔.  อาหารปจจัย         
           [๕๙๑]  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม เกิดขึน้  เพราะอาหารปจจัย 
           อัชฌตัติกรูป  มหาภูตรูป  และอาหารสมุฏฐานรูปมีบริบูรณ.  
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                    ๑๕.  อินทริยปจจัย ฯลฯ  ๒๓.  อวิคตปจจัย  
           เพราะอินทริยปจจัย   เหมือนกับกัมมปจจัย.   
           เพราะฌานปจจัย,   เพราะมัคคปจจัย   เหมือนกับเหตุปจจัย.  
           เพราะสัมปยุตตปจจัย  เหมือนกับอารัมมณปจจัย.  
           เพราะวิปปยุตตปจจัย   เหมือนกับวิปปยุตตปจจัย   ในกุสลติกะ.  
           เพราะอัตถิปจจัย   เหมือนกับสหชาตปจจัย.  
           เพราะนัตถิปจจัย  ฯลฯ   เพราะวิคตปจจัย  เพราะอวิคตปจจัย.  
 
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                                             สุทธมูลกนัย 
           [๕๙๒]   ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ    ในกัมมปจจัย   มี ๙ วาระ   ใน 
วิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี ๙ วาระ  ในอินทรยิปจจัย  มี ๙ 
วาระ ในฌานปจจัย    ม ี ๙ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอัตถปิจจัย  มี  ๙ วาระ   ใน 
นัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
           บทเหลาน้ันผูมีปญญาพึงนับอนุโลม. 
                                                  อนุโลม  จบ  
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                                      ปจจนียนัย 
                                   ๑.   นเหตุปจจัย  
           [๕๙๓] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยทัสสเนนปหา-  
ตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา.    
           [๕๙๔] ๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ. 
           [๕๙๕] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ   ที่เปนเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย  ขันธ ๒. 
           หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ,  มหาภูตรูป 
๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑  ฯลฯ  จิตตสมุฏฐานรูป    กฏตัตรูป    ที่เปนอุปาทารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูปะ..อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.  
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           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย   มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑, กฏัตตา-  
รูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตท้ังหลาย.  
 
                                   ๒.  นอารัมมณปจจัย 
           [๕๙๖] ๑.  เนวทัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม. 
           [๕๙๗] ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัย  
ภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้นเพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม. 
           [๕๘๘] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัย 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   เกิดขึ้น   เพราะนอารัมมณ- 
ปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพธรรม, หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ฯลฯ 
พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป..   อุตุสมุฏฐานรูป... ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑... ฯลฯ  
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           [๕๙๙ ] ๔.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัย  
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย-  
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๖๐๐] ๕.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัย  
ภาวนายปหาตัพพธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย.        
  
                                      ๓.  นอธิปติปจจัย 
           [๖๐๑]  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยทัสสเนนนปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอธิปติปจจัย 
           พึงทําใหบริบูรณ  เหมือนกับเหตุปจจัย. 
                   ๔.  เพราะนอนันตรปจจัย 
                   ๕.  เพราะนสมนันตรปจจัย 
                   ๖.  เพราะนอัญญมัญญปจจัย 
                   ๗. เพราะนอปุนิสสยปจจัย... ฯลฯ  
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                                 ๘.  นปุเรชาตปจจัย        
           [๖๐๒] ๑. ฯลฯ  เพราะนปุเรชาตปจจัย   
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑ เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ฯลฯ 
                       ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย. 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม. 
                       ๓.  ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ฯลฯ 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
                       ๔.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัย 
ภาวนายปหาตัพพธรรม  ฯลฯ 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
                       ๕.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลาย   ที่เปนเนวทัสสเนนภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม.  
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           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓  และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนว-  
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๒ 
           หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทัยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูปะ...  อุตุสมุฏฐานรูป... ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                       ๖.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    และเนวทสัสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ฯลฯ 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัย 
ภาวนายปหาตัพพธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   และ 
มหาภูตรูป  ทั้งหลาย. 
 
          ๙.  นปจฉาชาตปจจัย   ๑๐.  นอาเสวนปจจัย  ๑๑.  นกัมมปจจัย 
           [๖๐๓]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม    เกิดขึ้น    เพราะนปจฉาชาตปจจัย     เพราะนอาเสวนปจจัย 
เพราะนกัมมปจจัย  
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           คือ  เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม.   
           [๖๐๔] ๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ    เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
ภาวนายปหาตัพพธรรม. 
                       ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัย 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ    เจตนาที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม. 
           พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูปะ...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ. 
 
                                         ๑๒.   นวิปากปจจัย 
           [๖๐๕] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนวิปากปจจัย  เหมือนกับ  เพราะอธิปติปจจัย 
ฯลฯ ปฏิสนธิไมมี.   
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                                ๑๓.  นอาหารปจจัย 
           [๖๐๖] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยเนว-  
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนอาหารปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ...  
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย   มหาภูตรูป ๑ ... ฯลฯ 
 
                                 ๑๔.  นอินทริยปจจัย 
           [๖๐๗] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะ 
นอินทริยปจจัย 
           คือ   พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป ... อุตุสมุฏฐานรูป ... มหา- 
ภูตรูป ๑ ... ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                      ๑๕.  นฌานปจจัย 
           [๖๐๘] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ฯลฯ 
เพราะนฌานปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ  ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           พาหิรรูป ... อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑ ... ฯลฯ.  
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                                 ๑๖. นมัคคปจจัย  
           [๖๐๙] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ฯลฯ 
เพราะนมัคคปจจัย  
           คือ  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิ  ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
           พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป ... อุตุสมุฏฐานรูป  ฯลฯ  สวน 
อสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
 
                              ๑๗.  นสัมปยุตตปจจัย 
           [๖๑๐] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนสัมปยุตตปจจัย  เหมอืนกับ 
เพราะนอารัมมณปจจัย  ( ม ี๕ วาระ) 
 
                                ๑๘. นวิปปยุตตปจจัย 
           [๖๑๑] ๑.  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะนวิปป-  
ยุตตปจจัย 
           คือ ในอรูปภูมิ ฯลฯ อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนทสัสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ. 
                       ๒.  อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะนวิปป- 
ยุตตปจจัย  
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           คือ ในอรูปภูมิ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ. 
                       ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะ 
นวิปปยุตตปจจัย  
           คือ  ในอรูปภูมิ (ขันธ ๓) อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย  
ปหาตัพพธรรม. 
           พาหิรรูป ... อาหารสมุฏฐานรูป ... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย... ฯลฯ 
 
                   ๑๙.  โนนัตถิปจจัย  ๒๐.  โนวิคตปจจัย 
           [๖๑๒] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม     อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะในนัตถิปจจัย เพราะโนวิคตปจจัย 
เหมือนกับ  เพราะนอารัมมณปจจัย. 
 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                                          สุทธมูลกนยั 
           [๖๑๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย มี  ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย มี 
๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๗ วาระ     ในปจฉาชาตปจจัย    ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ ในนวิปากปจจัย  
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มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี  ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย    มี  ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนตัถิปจจัย มี  ๕ วาระ ในโน 
วิคตปจจัย  มี ๕ วาระ.  
           รูแลว   พึงนับ. 
                                            ปจจนียนัย  จบ 
 
                                          อนุโลมปจจนียนัย 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๖๑๔]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ...ในน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวน-  
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในโนนัตถิ 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
           ผูมีปญญา  พึงนับอยางนี้.  
                                            อนุโลมปจจนียะ  จบ  
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                                      ปจจนียานุโลม   
                      การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม         
           [๖๑๕]   เพราะนเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...ในอนัน-   
ตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย   มี ๓  วาระ    ใน 
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี  ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๓  วาระ 
ในอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ   ในมคัคปจจัย มี ๒ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอัตถ ิ
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
อวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           ผูมีปญญา  พึงนับอยางนี้. 
                                         ปจจนียานุโลม  จบ 
                                           ปฏิจจวาระ  จบ  
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                                         สหชาตวาระ  
                                          อนุโลมนัย 
                                          เหตุปจจัย  
           [๖๐๖]  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เกิดรวมกับทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ เกิดรวมกับขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ฯลฯ 
เกิดรวมกับขันธ ๒ ฯลฯ. 
           สหชาตวาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                                        สหชาตวาระ  จบ  
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                                         ปจจยวาระ  
                                         อนุโลมนัย  
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
           [๖๑๗] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่๑-๓) 
                       ๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม ฯลฯ  มี ๓ วาระ  (วาระที่๔-๖) 
           [๖๑๘] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ขันธ   ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓ และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
           หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย  
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           ขันธทั้งหลาย    ทีเ่ปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัย  
หทยวัตถุ  
                       ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัยเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๙.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     อาศัยเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัยหทยวัตถุ, 
                       ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม     อาศัยหทยวัตถ,ุ 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๑๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม   และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
          จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๖๑๙] ๑๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
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           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และหทย-  
วัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ.  
                       ๑๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม     อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๑๔.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม    อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม   และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และหทย- 
วัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๖๒๐] ๑๕.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   และหทย- 
วัตถุ ฯลฯ ... อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ.  
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                       ๑๖.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัย  
ภาวนายปหาตัพพธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๑๗.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม    อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม    และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   และหทัย- 
วัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                         ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๖๒๑] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัย 
ขันธ ๒. 
           [๖๒๒] ๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  
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           [๖๒๓] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนว-   
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  
           คือ   ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑  ทีเ่ปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
           ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถ.ุ 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ   อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยหทย- 
วัตถุ 
                       ๔.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม     อาศัยเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     อาศัยเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           [๖๒๔] ๖.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัยทัสสเนนปหา-   
ตัพพธรรม     และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และหทย-  
วัตถุ.  
           [๖๒๕] ๗.  ภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัยภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ   ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   และหทย- 
วัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ. 
 
                                      ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๖๒๖]  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอธิปติปจจัย   พึงใสใหเต็ม ไมมีปฏิสนธิ.  
                      ๗.  อนันตรปจจัย  ๕.  สมนันตรปจจัย  
           เพราะอนันตรปจจัย  เพราะสมนันตรปจจัย  เหมือนกบัเพราะ 
อารัมมณปจจัย.     
 
                                         ๖. สหชาตปจจัย 
           [๖๒๗] ๑.  ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ม ี๓ วาระ.  
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                       ๔.  ฯลฯ อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ม ี๓ วาระ  
                       ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลายอาศัย  
หทยวัตถุ 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย... ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ   อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนาปหาตัพพธรรม       อาศัย  
หทยวัตถุ. 
                       ๖.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัยเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           วาระที่เหลือ  เหมือนกับเหตุปจจัย  (มี ๑๗ วาระ) 
 
                ๗.  อัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ๒๓. อวิคตปจจัย 
           [๖๒๘]  ทัสสเนนนปหาตัพพธรรม  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอัญญมัญญปจจัย  เพราะนิสสยปจจัย  เพราะ 
อุปนิสสยปจจัย  
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           เพราะ ปุเรชาตปจจัย  ไมมีปฏิสนธิ.  
           เพราะ อาเสวนปจจัย ไมมีปฏสินธิ   และวิบาก.  
           เพราะ กัมมปจจัย    เพราะ  วิปากปจจัย    เพราะ  อาหารปจจัย 
เพราะ อินทริยปจจัย  เพราะ ฌานปจจัย   เพราะ มัคคปจจัย   เพราะ สัม- 
ปยุตตปจจัย   เพราะ วิปปยุตตปจจัย   เพราะ อัตถิปจจัย  เพราะ นัตถิ- 
ปจจัย   เพราะ วิคตปจจัย   เพราะ อวิคตปจจัย. 
 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                                         สุทธมูลกนยั 
           [๖๒๙ ]  ในเหตุปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   ม ี๗ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   ม ี๗ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๗ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในอาเสวนปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ใน 
วิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   ม ี๑๗ วาระ    ในอินทริยปจจัย  ม ี
๑๗  วาระ  ในฌานปจจัย   ม ี๑๗ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในสัม- 
ปยุตตปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในอัตถิปจจัย   มี 
๑๗ วาระ  ในนัตถิปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ  ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๑๗ วาระ  พึงนับอยางนี้. 
                                             อนุโลม  จบ   
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                                       ปจจนียนัย 
                                    ๑. นเหตุปจจัย 
           [๖๓๐] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ-  
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย  
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา. 
           [๖๓๑] ๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัยภาวนายปหาตัพพ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ 
           [๖๓๒] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเนวทัสสเนน-  
นภาวนายปหาตัพพธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ  อุตุสมุฏ- 
ฐานรูป ฯลฯ.  
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           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ.  
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ  ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
ขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม      ซึ่งเปนอเหตุกะ 
อาศัยหทยวัตถุ.  
                       ๔.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           [๖๓๓] ๕.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม     อาศัยทัสสเนนปหา 
ตัพพธรรม และเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา   และหทยวัตถุ. 
           [๖๓๘] ๗.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพ - 
ธรรม   และเนวทัสสเนนนกาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะนเหตุ 
ปจจัย  
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           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย  
อุทธัจจะ   และหทยวัตถุ.  
 
                                    ๒.  นอารมัมณปจจัย 
           [๖๓๕] ๑. เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม     อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม. 
           [๖๓๖] ๒. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม. 
           [๖๓๗] ๓. เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัย 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพธรรม  หทยวัตถ ุ อาศัยขันธทั้งหลาย.   
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           ... อาศัยมหาภูตรูป  ๑  
           พาหิรรูป ...  อาหารสมุฏฐานรูป ...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ... ฯลฯ  
           [๖๓๘] ๔. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ฯลฯ เพราะ 
นอารัมมณปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๖๓๙] ๕. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ฯลฯ 
เพราะนอารัมมณปจจัย. 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.   
 
                       ๓.  นอธิปติปจจัย ฯลฯ ๗.  นอุปนิสสยปจจัย 
           [๖๔๐]  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้ เพราะนอธิปติปจจัย  เหมือนกบัสหชาตปจจัย  เพราะ  
นอนันตรปจจยั   เพราะนสมนันตรปจจัย    เพราะนอัญญมัญญปจจัย 
เพราะนอุปนิสสยปจจัย.  
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                                  ๘.  นปุเรชาตปจจัย  
           [๖๔๑] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ ในอรูปภูมิ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ. 
                       ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม. 
           [๖๔๒] ๓.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม ฯลฯ เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ ในอรูปภูมิ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  ฯลฯ. 
                       ๔.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  ฯลฯ เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
                       ๕.  เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม.  
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           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลาย,   หทยวัตถุ อาศัย  
ขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ.  
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป ...อุตุสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ.                                           
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
                       ๖. เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมอาศัยภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                      ๙.  นปจฉาชาตปจจัย  ๑๐.  นอาเสวนปจจัย 
           ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะนปจฉาชาตปจจัย  เพราะ 
นอาเสวนปจจัย ฯลฯ 
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                                  ๑๑.  นกัมมปจจัย  
           [๖๔๓] ๑. ฯลฯ  เพราะนกัมมปจจัย  
           คือ  เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม.  
                      ๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
ภาวนายปหาตัพพธรรม. 
                       ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะ 
นกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม.  
           พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป. . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
                       ๔.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  เพราะนกมัมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยเนวทัสสเนนนภาว 
นายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  เพราะนกมัมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยหทยวัตถุ  
           [๖๔๔] ๖.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะ 
นกัมมปจจัย  
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           คือ  เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และหทยวัตถุ.     
                       ๗.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะนกัมม- 
ปจจัย 
           คือ    เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
ภาวนายปหาตัพพธรรม   และหทยวัตถุ. 
 
                                        ๑๒.  นวิปากปจจัย 
           [๖๔๕]  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนวิปากปจจัย   พึงใสใหเต็ม  ปฏิสนธิไมมี. 
 
                                        ๑๓.  นอาหารปจจัย 
           ฯลฯ เพราะนอาหารปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป ...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ. 
 
                                        ๑๔. นอินทรยิปจจัย 
           ฯลฯ เพราะนอินทริยปจจัย 
           คือ   พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป  ฯลฯ  สวน 
อสัญญสัตวทั้งหลาย  รูปชีวิตินทรีย   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                                      ๑๕.  นฌานปจจัย  
           ฯลฯ เพราะนฌานปจจัย  
           คือ  ปญจวิญญาณ ฯลฯ  พาหิรรูป ฯลฯ   สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย 
ฯลฯ. 
 
                                         ๑๖.  นมัคคปจจัย 
           ฯลฯ เพราะนมัคคปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธขิณะ ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนอสัญญสัตว 
ทั้งหลาย ฯลฯ. 
 
                                       ๑๗.  นสัมปยุตตปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
 
                                       ๑๘.  นวิปปยุตตปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ    ในอรูปภูมิ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม ฯลฯ. 
           ในอรปูภูมิขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ.  
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           เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัยเนวทัสสเนน-  
นภาวนายปหาตัพพธรรม  
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           พาหิรรูป  อาหารสมุฏฐานรูป ... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ  สวนอสัญญ- 
สัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
 
                       ๑๙.  โนนัตถิปจจัย  ๒๐. โนวิคตปจจัย 
           เพราะในนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย. 
 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๖๔๖]   ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี   ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี  ๕  วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑๗ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี  ๑๗ วาระ ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๑๗ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี  ๕ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี  ๕ วาระ. 
                                                ปจจนียนัย  จบ  
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                                      อนุโลมปจจนียนัย  
                      การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ  
           [๖๔๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๑๗ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี  ๕  วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑๗ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๑๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี  ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
                                      อนุโลมปจจัยนียนัย  จบ 
 
                                           ปจจนียานุโลมนัย 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๖๔๘]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอนันตร 
ปจจัย มี ๗ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสหชาตปจจัยมี ๗ วาระ 
ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย  
มี ๗ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย    ม ี๗ วาระ    ในอาเสวนปจจัย    มี ๗ วาระ 
ในกัมมปจจัย  ม ี ๗  วาระ ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๗ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย   มี ๗ วาระ  ในมัคคปจจัย  
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มี ๖ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๗ วาระ  
ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย  ม ี๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ.  พึงนับอยางนี้.  
                                          ปจจนียานุโลม  จบ 
                                             ปจจยวาระ  จบ 
                       นิสสยวาระ  พึงกระทําเหมือนกับปจจยวาระ.  
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                                       สังสัฏฐวาระ  
                                           อนุโลม   
                                         เหตุปจจัย  
           [๖๔๙] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เจือกับทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  เจือกับขันธ  ๑  ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ฯลฯ 
ขันธ ๒  เจือกับขันธ ๒. 
           [๖๕๐] ๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม เจือกับภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑  ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ. 
           [๖๕๑] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   เจือกับ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ฯลฯ                                                   
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ  ๓ เจือกับขันธ  ๑   ที่เปนเนวทัสสเนนนภาว-  
นายปหาตัพพธรรม ฯลฯ. 
           [๖๕๒]  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เจือกบัทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
           ทุก ๆ บท   พึงแจกใหพิสดารปจจัยละ ๓ วาระ.  
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                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม   
           [๖๕๓]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอารมัมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   มี  ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ     ใน 
อาหารปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอินทรยิปจจัย   มี ๓ วาระ   ในฌานปจจัย  มี 
๓ วาระ    ในมัคคปจจัย    มี ๓ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ใน 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนัตถปิจจัย  มี ๓ 
วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                             อนุโลม  จบ  
 
                                              ปจจนียนัย 
                                           ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๖๕๔]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เจือกับทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   เจือกับขันธทั้งหลาย   ที่สหรคต  
ดวยวิจิกิจฉา. 
           [๖๕๕]  ๒ .  ภาวนายปหาตัพพธรรม     เจือกับภาวนายปหา-  
ตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   เจือกับขันธทั้งหลาย  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ. 
           [๖๕๖]  ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    เจือกับ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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           คือ   ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ.  
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
 
                 ๒.  นอธิปติปจจัย  ฯลฯ  ๑๐.  นวิปปยุตตปจจัย 
           [๖๕๗]  ทัสสเนนปหาตัพพธรรมเจือกบัทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอธิปติปจจัย  เพราะนปุเรชาตปจจัย   เพราะ 
นปจฉาชาตปจจัย เพราะนอาเสวนปจจัย  เพราะนกัมมปจจัย  เพราะ 
นวิปากปจจัย. 
           เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะนฌานปจจัย 
           คือ  ปญจวิญญาณ ฯลฯ 
           ฯลฯ  เพราะนมัคคปจจัย 
           คือ ฯลฯ ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
           เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ เพราะนวิปปยุตต-  
ปจจัย  ม ี ๓ วาระ. 
 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๖๕๘]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอา- 
เสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๓ 
วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนวิป- 
ปยุตตปจจัย   ม ี ๓  วาระ. 
                                                ปจจนียนัย  จบ  
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                                      อนุโลมปจจนียนัย   
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๖๕๙] เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ...ในน 
ปุเรชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในน- 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                         อนุโลมปจจนียะ  จบ  
 
                                            ปจจนียานุโลมนัย     
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๖๖๐]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๓  วาระ...ใน 
อนันตรปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในอาหาร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอินทริยปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในฌานปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย    มี ๓ วาระ   ในนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิคต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                                  ปจจนียานุโลม  จบ 
                                                   สังสัฏฐวาระ  จบ    
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                                       สัมปยุตตวาระ  
                                          อนุโลมนัย 
                                          เหตุปจจัย    
           [๖๖๑]   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม      ประกอบกับทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           สมปยุตตวาระ  เหมือนกับสังสัฏฐวาระ.  
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                                        ปญหาวาระ  
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั  
           [๖๖๒] ๑.ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๖๖๓] ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๖๖๔] ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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           [๖๖๕] ๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกภาวนาย  
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
           [๖๖๖] ๕.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ                                          
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๖๖๗] ๖.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
           คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนภาวนาปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
           [๖๖๘] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   เหตุทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และกฏัตตารูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย.  
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                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๖๖๙] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกทัสสเนน-  
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
           คือ  บคุคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งราคะที่เปนทัสสเนนปหา-  
ตัพพธรรม   เพราะปรารภราคะน้ัน  ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอม 
เกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน  วิจิกิจฉา  ยอมเกิดข้ึน  โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งทฏิฐิ   เพระปรารภทิฏฐินั้น 
ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน  วิจิกิจฉา 
ยอมเกิดข้ึน  โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           เพราะปรารภวิจิกิจฉา  วิจิกิจฉา  ยอมเกิดข้ึน  ทฏิฐิ ยอมเกิดข้ึน โทม- 
นัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดข้ึน เพราะปรารภโทมนัสที่เปนทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรม โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน วิจิกิจ- 
ฉา   ยอมเกิดข้ึน. 
           [๖๗๐] ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว   ที่เปนทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม   รูซึ่งกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
           บุคคลพิจารณาเหตุขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   โดย 
ความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา.  
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           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต  ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ-  
ธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ.  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกเจโตปริย- 
ญาณ   แกปพุเพนิวาสานุสสติญาณ   แกยถากัมมูปคญาณ   แกนาคตังสญาณ 
แกอาวัชชนะ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๖๗๑] ๓.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งราคะที่เปนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  เพราะปรารภราคะน้ัน ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมเกิด 
ข้ึน อุทธัจจะ ยอมเกิดข้ึน  โทมนัสเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           เพระปรารภอุทธัจจะ  อุทธัจจะ  ยอมเกิดข้ึน  โทมนัสทีเ่ปนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           เพราะปรารภโทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม    โทมนัสที่เปนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน  อุทธัจจะ  ยอมเกิดข้ึน.                         
           [๖๗๒]  ๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งราคะท่ีเปนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  เพราะปรารภราคะน้ัน  ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอม 
เกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน  วิจิกิจฉา  ยอมเกิดข้ึน  โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน.   
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           เพราะปรารภอุทธัจจะ  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน วิจิกิจฉา ยอมเกิดข้ึน โทม-  
นัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน.  
           เพราะปรารภโทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม      โทมนัสที่เปน 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดข้ึน ทิฏฐิ ยอมเกิดข้ึน วิจิกิจฉา ยอมเกิดข้ึน. 
           [๖๗๓] ๕.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ    พระอริยะท้ังหลายพิจารณาเห็นกิเลสท่ีละแลว    ที่เปนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม,    พิจารณากิเลสที่ขมแลว    รูซึ่งกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลว 
ในกาลกอน. 
           บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม    โดย 
ความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต    ที่เปนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    แกยถากัมมูปคญาณ    แกอนาคตังสญาณ    แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๖๗๔] ๖.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  
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           บุคคลใหทาน  สมาทานศีล  กระทําอุโบสถกรรมแลว   ยอมพิจารณา 
กุศลกรรมนัน้,   ยอมพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน.  
           บุคคลออกจากฌาน   แลวพิจารณาฌาน.  
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว  พิจารณามรรค พิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู     แกโวทาน    แกมรรค    แกผล   แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ     โดยความเปนของไมเที่ยง       เปนทุกข 
เปนอนัตตา. 
           บุคคลพิจารณาเห็นโสตะ ฯลฯ ฆานะ   ชิวหา  กายะ  รปู  เสียง  กลิน่ 
รส  โผฏฐัพพะ  ฯลฯ  หทัยวัตถุ   เห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข   เปนอนัตตา. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนเนวทัสสเนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ   เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ. 
           อากิญจัญญายตนะ   เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัย 
แกอิทธิวิธญาณ   แกเจโตปริยญาณ   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมู- 
ปคญาณ  แกอนาคตตังสญาณ  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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           [๖๗๕] ๗.  เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย  
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
           คือ  บคุคลใหทาน  สมาทานศีล  กระทําอุโบสถกรรมแลว  ยอมยินด ี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งกุศลกรรมน้ัน    เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน  ราคะท่ีเปน 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน ทิฏฐิ ยอมเกิดข้ึน วิจิกิจฉา ยอมเกิดข้ึน 
โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลยอมพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลว ในกาลกอน. 
           บุคคลออกจากฌานแลว     ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    ซึ่งฌาน 
เพราะปรารภฌานน้ัน  ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ฯลฯ  ทิฏฐิ  ฯลฯ 
วิจิกิจฉา ฯลฯ 
           เมื่อฌานเสื่อมแลว  โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ยอมเกิดข้ึน 
แกบุคคลผูมีความเดือนรอน. 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ ยอมยินดี  ยอมเพลิด 
เพลินยิ่ง  ซึ่งโสตะ ฯลฯ ฆานะ  ชิวหา  กายะ  รูป  เสียง กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ 
ฯลฯ  หทยวัตถุ  ฯลฯ    บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลดิเพลินยิ่ง   ซึ่งขันธทั้งหลาย 
ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เพราะปรารภขันธนั้น   ราคะท่ีเปน 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ฯลฯ  ทิฏฐิ  ฯลฯ  วิจิกิจฉา ฯลฯ 
           [๖๗๖] ๘.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ  บคุคลใหทาน   สมาทานศีล   กระทําอุโบสถกรรมแลว  ยอมยนิดี  
ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น   เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน    ราคะ   ยอม 
เกิดข้ึน อุทธัจจะยอมเกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  ยอมเกดิข้ึน. 
           กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ  
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งจักษุ ฯลฯ  หทัยวัตถุ ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    เพราะปรารภจักษุเปน 
ตนนั้น   ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม   ยอมเกิดข้ึน   อุทธจัจะ  ยอมเกิด  
ข้ึน  โทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  ยอมเกดิข้ึน. 
 
                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๖๗๗] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะท่ีเปนทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม    ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทําราคะน้ันใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว      ครั้นกระทําทิฏฐินั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน.  
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           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
           [๖๗๘] ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๖๗๙] ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ    ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๖๘๐] ๔.  ภาวนาปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ     
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           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
           บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําราคะที่เปนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม   ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ครัน้กระทําราคะนั้น 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม    ยอม 
เกิดข้ึน.  
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๖๘๑] ๕.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอธิปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาอธิปติ  ไดแก 
           บุคคลกระทําราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม   ใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว    ยอมยินด ี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําราคะน้ันใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน  ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน ทิฏฐิ 
ยอมเกิดข้ึน.     
          [๖๘๒] ๖.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
          มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ ไดแก 
          อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน-  
รูปทั้งหลาย.  
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           [๖๘๓] ๗.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกภาวนาย-  
ปหาตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย  
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย. 
           [๖๘๔] ๘.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัย 
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม     ดวยอํานาจของอธิปติ 
ปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน    สมาทานศีล    กระทําอุโบสถกรรมแลว   กระทํากุศล 
กรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ยอมพิจารณา. 
           กระทาํกุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ. 
           ออกจากฌาน    กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ยอม 
พิจารณา. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค     กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว     ยอมพิจารณา,    กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
ยอมพิจารณา  กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ยอมพิจารณา.  
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           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู   แกโวทาน   แกมรรค   แกผล    ดวย  
อํานาจของอธิปติปจจัย.  
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๖๘๕] ๙.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน    สมาทานศีล    กระทําอุโบสถกรรมแลว     ยอมยนิดี 
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทํากุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว           ราคะท่ีเปน 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ยอมเกิดข้ึน  ทฏิฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
           กระทาํกุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน     ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน ฯลฯ. 
           ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ฯลฯ ... 
ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทําหทยวัตถุ    ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครัน้ 
กระทําหทัยวัตถุเปนตน นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว        ราคะท่ีเปน 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรมยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน.  
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           [๖๘๖] ๑๐.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปน  
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว  ยอมยินดี  ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง    ซึ่งกุศลกรรมนั้น     เพราะกระทํากุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมยอมเกิดข้ึน. 
           กระทาํกุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ. 
           บุคคลยอมยินดียอมเพลิดเพลินยิ่ง          เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่ 
เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครัน้  
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะที่เปนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
 
                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๖๘๗] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
           [๖๘๘] ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  
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           คือ     ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม        เปนปจจัยแก  
วุฏฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
           [๖๘๙ ] ๓.  ภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม    ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
           [๖๙๐] ๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๖๙๑] ๕.  เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    ดวยอาํนาจของอนันตร- 
ปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ท่ีเกิด 
กอน ๆ เปนปจจัย แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย.  
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           อนุโลม  เปนปจจัยแกโคตรภู  
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน  
           โคตรภู   เปนปจจัยแกมรรค 
           โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค 
           มรรค   เปนปจจัยแกผล 
           ผล   เปนปจจัยแกผล 
           อนุโลม    เปนปจจัยแกผลสมาบัติ  
           เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ของบุคคลผูออกจากนิโรธ   เปนปจจัยแก 
ผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๖๙๒] ๖. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
           คือ  อาวัชชนะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๖๙๓] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานายของอนันตรปจจัย 
           คือ   อาวัชชนะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                                    ๕.  สมนันตรปจจัย 
           [๖๙๔]  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา-  
ตัพพธรรม  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  
           เหมือนกับ  อนันตรปจจัย. 
 
                                        ๖.  สหชาตปจจัย 
           [๖๙๕] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           [๖๙๖] ๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ ม ี๓ วาระ. 
           [๖๙๗] ๑.  เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม      ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย       ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทยวัตถ ุ   ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย   หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย.  
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           มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป  ๓  ฯลฯ มหาภูตรูปทั้งหลาย  
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย.  
           พาหิรรูป ...อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ... 
           [๖๙๘] ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพ-  
ธรรม ฯลฯ 
           คือ    ขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม      และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย. 
           [๖๙๙] ๙.  ภาวนายปหาตัพพธรรม   และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม     ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
           คือ ขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย. 
 
                                    ๗.  อัญญมัญญปจจัย 
           [๗๐๐] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอัญญมัญญญปจจัย 
           คือ   ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ฯลฯ.  
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           [๗๐๑] ๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกภาวนาย-  
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ  
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ 
           [๗๐๒] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เปนปจจัยแกขันธ ๓ และหทยวัตถุ        ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทยวัตถุ,  หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลาย. 
           มหาภูตรูป  ๑  เปนปจจัยแกมหาภตูรูป ๓ ดวยอํานาจของอัญญมัญญ- 
ปจจัย ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
 
                                            ๘.  นิสสยปจจัย 
           [๗๐๓] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ม ี๓ วาระ.  
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                       ๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  ม ี๓ วาระ 
                       ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย  
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  
           คือ   ขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกหทยวัตถุ    หทยวัตถ ุ
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย. 
           มหาภูตรูป ๑   ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ   เปนปจจัย  
แกกายวิญญาณ,  หทยวัตถุ ฯลฯ 
           [๗๐๔] ๘.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย 
           คือ   หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
                       ๙.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
           คือ    หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.  
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           [๗๐๕] ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนน-  
ภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวย 
อํานาจของนิสสยปจจัย  
           คือ     ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    และหทยวัตถุ    เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๗๐๖] ๑๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนน-  
ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม ฯลฯ 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม      และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย. 
           [๗๐๗] ๑๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม   และเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม   ดวย 
อํานาจของนิสสยปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  และหทัยวัตถุ  เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๗๐๘] ๑๓.  ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของนิสสยปจจัย                                         
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           คือ  ขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย.   
 
                                      ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๗๐๙] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมแลว    ฆาสัตว 
ลักทรัพย ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ 
ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว   ฆาสตัว ฯลฯ ทําลายสงฆ. 
           ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ฯลฯ  โทสะ  โมหะ  ทิฏฐิ  ฯลฯ 
ความปรารถนาเปนปจจัยแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    แกโทสะ 
แกโมหะ    แกทิฏฐิ    แกความปรารถนา    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๗๑๐] ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อนันตรูปนิสสยะ  และ   ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
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           บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมแลว      ใหทาน  
สมาทานศีล   กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน.  
           บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ    ความ 
ปรารถนาแลว  ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ฯลฯ   โทสะ   โมหะ   ทฏิฐิ ฯลฯ 
ความปรารถนา  เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา  แกสุขทางกาย  แกทุกข 
ทางกาย   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย                       
           [๗๑๑] ๓.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  ฯลฯ   โทสะ  โมหะ   มานะ ฯลฯ 
ความปรารถนา     เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม     แกโทสะ 
แกโมหะ  แกมานะ  แกความปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๗๐๒] ๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ  และ ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน ปกตูปนิสสยะ  ไดแก                       
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           บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมแลว  ฆาสัตว ฯลฯ 
ทําลายสงฆ.   
           บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  โมหะ ฯลฯ 
มานะ ฯลฯ  ความปรารถนาแลว   ฆาสัตว ฯลฯ  ทาํลายสงฆ. 
           ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ฯลฯ 
ความปรารถนา    เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    แกโทสะ 
แกโมหะ  แกทิฏฐิ   แกความปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสัยปจจัย. 
           ฉันทราคะในภัณฑะของตน      เปนปจจัยแกฉันทราคะในภัณฑะของ 
ผูอ่ืน  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ฉันทราคะในส่ิงของท่ีหวงแหนของตน   เปนปจจัย แกฉันทราคะในสิ่ง 
ของท่ีหวงแหนของผูอ่ืน  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๗๑๓] ๕.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อนันตรูปนิสสะ และ ปกตปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมแลว ใหทานฯลฯ 
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ 
มานะ ฯลฯ   ความปรารถนาแลว   ใหทาน ฯลฯ  ยงัสมาบัติใหเกิดข้ึน.  
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           ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ   โทสะ  โมหะ  มานะ ฯลฯ  
ความปรารถนา   เปนปจจัยแกศรัทธา  แกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๗๑๔] ๖.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   ใหทาน ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ   สุตะ   จาคะ   ปญญา   สขุทางกาย   ทุกข 
ทางกาย  อุตุ โภชนะ ฯลฯ   เสนาสนะ  แลวใหทาน ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน 
           ศรัทธา  ฯลฯ   ศีล   สุตะ   จาคะ   ปญญา   สุขทางกาย   ทุกขทางกาย 
อุตุ   โภชนะ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา  ฯลฯ แกปญญา  แกสุขทางกาย 
แกทุกขทางกาย   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๗๑๕] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา  ฯลฯ  ถือทิฏฐิ.   
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล  ฯลฯ  เสนาสนะแลว  ฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ   เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม    แกโทสะ    แกโมหะ    แกทฏิฐิ    แกความปรารถนา   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           [๗๑๖] ๘.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย  
แกภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   กอมานะ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ   ปญญา   สุขทางกาย   ทุกขทางกาย   อุตุ 
โภชนะ ฯลฯ  เสนาสนะแลว   กอมานะ. 
           ศรัทธา ฯลฯ  ปญญา  สุขทางกาย   ทกุขทางกาย  อุตุ  โภชนะ ฯลฯ 
เสนาสนะ  เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  แกโทสะ  แกโมหะ 
แกมานะ  แกความปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                        ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๗๑๗ ] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก   
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ    โดยความเปนของไมเที่ยง    เปนทุกขเปน 
อนัตตา 
           บุคคลพิจารณาเห็น  โสตะ ฯลฯ  ฆานะ   ชวิหา   กายะ   รูป   เสียง 
กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ  ฯลฯ 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ  เปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๗๑๘] ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ   เพราะปรารภจักษุนั้น 
ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน โทมนสั 
ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ฯลฯ  
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           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทยวัตถุ เพราะปรารภหทยวัตถุ   
นั้น   ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ยอมเกดิข้ึน   ทฏิฐิ   ยอมเกิดข้ึน 
วิจิกิจฉา  ยอมเกิดข้ึน  โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๗๑๙] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือ  ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ    เพราะปรารภจักษุนั้น 
ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน อุทธัจจะ ยอมเกิดข้ึน โทมนัส 
ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   ยอมเกดิข้ึน. 
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งโสตะ ฯลฯ กายะ รูป ฯลฯ โผฏ- 
ฐัพพะ ฯลฯ หทยวัตถุ  เพราะปรารภโสตะเปนตนน้ัน   ราคะท่ีเปนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม   ยอมเกิดข้ึน   อุทธัจจะ  ยอมเกิดข้ึน   โทมนัสที่เปนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ ไดแก 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 74 

                                ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย          
           [๗๒๐] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง   เปน 
ปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           [๗๒๑]  ๒. ภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนาปหาตัพพธรรมท่ีเกิดภายหลัง    เปน 
ปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           [๗๒๒] ๓. เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปุหาตัพพธรรมที่เกิด 
ภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                      ๑๒. อาเสวนปจจัย 
           [๗๒๓] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปน  
ปจจัยแกขันธทั้งหลายเกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           [๗๒๔ ] ๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เกิดกอน ๆ  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           [๗๒๕] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   ดวยอํานาจของอาเสวน- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   ที่เกิด 
กอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโคตรภู,  อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน,   โคตรภู 
เปนปจจัยแกมรรค,  โวทาน เปนปจจัยแกมรรค  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
 
                                            ๑๓.   กมัมปจจัย 
           [๗๒๖] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           [๗๒๗] ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธ    และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๗๒๘] ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๗๒๙ ] ๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           [๗๓๐] ๕.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
           [๗๓๑] ๖.  ภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๗๓๒ ] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพธรรม   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยางคือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ    เจตนาที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และกฏัตตารูปทั้งหลาย 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก  
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           เจตนาที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาปหาตัพพธรรม      เปนปจจัยแก  
วิบากขันธ  และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
 
                                          ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๗๓๓] ๑.  เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    ซึ่งเปน 
วิบาก   เปนปจจัยแกขันธ  ๓  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจของ 
วิปากปจจัย.                                                                           
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกหทยวัตถุ   ดวยอํานาจ 
ของวิปากปจจัย.   
                             
                                           ๑๕.  อาหารปจจัย 
           [๗๓๔] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
           คือ  กวฬีการาหาร ฯลฯ. 
           อาหารปจจัย มี ๗ วาระ. 
 
                                           ๑๖.  อินทรยิปจจัย 
           ...เปนปจจัยดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
           คือ  จักขุนทรีย ฯลฯ รูปชีวิตินทรีย  ฯลฯ 
           มี ๗ วาระ.  
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                  ๑๗.  ฌานปจจัย ฯลฯ   ๑๙.  สมัปยุตตปจจัย  
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย,  เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของมคัคปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย. 
 
                                    ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย  
           ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ฯลฯ ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน      สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน สหชาตะ ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิด  
พรอมกันเปน ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ที่เกิดภายหลังเปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๗๓๕] ๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           แมบทนี้ก็เหมือนกับทัสสเนนะ. 
           [๗๓๖]  ๓. เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกเนวทัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตต-  
ปจจัย 
           มี ๓  อยาง คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ    และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน     สหชาตะ    ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาตัพพธรรมท่ีเกิดพรอมกัน    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ-  
ธรรม  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก  
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ.  
           หทยวัตถุ      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน   ปจฉาชาตะ ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    ที่เกิดภาย 
หลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอนดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๗๓๗] ๔.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของวิปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๗๓๘] ๕.   เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพธรรม  เปนปจจัย 
แกภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
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           หทยวัตถุ      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.   
 
                                        ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๗๓๙] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ    ขันธ ๑  ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           [๗๔๐] ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิดพรอมกัน  เปนปจจัย 
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน    ปจฉาชาตะ    ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง    เปนปจจัย 
แกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๗๔๑] ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 82 

           คือ    ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.   
                       ๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๖) 
           พึงกระทําเหมือนกับทัสสเนนะ. 
           [๗๔๒] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี  ๕ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ  ๑  ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เกิดพรอมกัน 
เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ขันธทั้งหลายเปน  ปจจัยแกหทยวัตถุ,   หทยวัตถุ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           มหาภูตรูป  ๑ ฯลฯ 
           สําหรับอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป  ๑ ฯลฯ 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ   โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   เปน 
อนัตตา. 
           บุคคลพิจารณาเห็นโสตะ ฯลฯ   กายะ  รูป ฯลฯ  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ 
โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา.  
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           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยโสตธาตุ.  
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ.                                                                      
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ กายายตนะ    เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเกิดภายหลัง 
เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหารเปนปจจัยแกกายนี้,       รูปชีวิตินทรีย      เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย. 
           [๗๔๓] ๘. เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งจักษุ  เพราะปรารภจักษุนั้น 
ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ยอมเกิดข้ึน  วิจิกิจฉา 
ยอมเกิดข้ึน  โทมนัส ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลยอมยินดีซึง่โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ. 
           หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           [๗๔๘] ๙.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย  
แกภาวนายปาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
           บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ   เพราะปรารภจักษุนั้น 
ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน  โทมนสั 
ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งโสตะ  ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวปหาตัพพธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๗๔๕] ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนนปทาตัพพธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ รวมกับ  ปุเรชาตะ ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิดพรอมกัน    และหทยวัตถุ 
เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ ฯลฯ. 
           [๗๔๖] ๑๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ  
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           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก   
           ขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิดพรอมกัน      และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง   และกวฬ-ี 
การาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง     และรปู- 
ชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๗๔๗] ๑๒.  ภาวนาปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
           พึงกระทําเปน ๒ วาระ.   (วาระท่ี ๑๒-๑๓) 
 
                      ๒๒.   นัตถิปจจัย ฯลฯ  ๒๔.  อวิคตปจจัย 
           [๗๔๘ ]  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม    ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของวิคตปจจัย   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๔๙]  ในเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ  ในอารัมมณปจจัย   ม ี๘ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี 
๗ วาระ ในสหชาตปจจัย  มี  ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสย-  
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ปจจัย  มี  ๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๘ วาระ ในปุเรชาตปจจัย   ม ี๓  
วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมม- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ    ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ 
ในอินทริยปจจัย ๗ วาระ ในฌานปจจัย  ม ี๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๕ วานะ  ในอัตถิปจจัย 
มี ๑๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคต- 
ปจจัย มี ๑๓ วาระ.                  
           พึงนับอยางนี้  
                                            อนุโลม  จบ 
 
                                             ปจจนียนัย 
                     การยกปจจยั  ในปจจนยีะ แหงปญหาวาระ 
           [๗๕๐] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๗๕๑] ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย    ดวยอํานาจของอุปนิ- 
สสยปจจัย,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั.   
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           [๗๕๒] ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน  
ปหาตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย.  
           [๗๕๓] ๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๗๕๔] ๕.  ภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๗๕๕] ๖.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           [๗๕๖] ๗.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย. 
           [๗๕๗] ๘.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย  
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ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,  
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย.  
           [๗๕๘] ๙.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย  
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
           [๗๕๙] ๑๐.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
แกภาวนายปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย. 
           [๗๖๐] ๑๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ ปุเรชาตะ 
           [๗๖๑]  ๑๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    และเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม ฯลฯ 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ   
และรวมกับ   อินทริยะ 
           [๗๖๒] ๑๓.  ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน    สหชาตะ รวมกับ  ปุเรชาตะ  
           [๗๖๓] ๑๔.  ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
           มี ๓ อยาง    คือท่ีเปน    สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ  รวมกับ 
อาหาระ   และรวมกับ อินทริยะ  
 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๗๖๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑๔ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑๔ 
วาระ   ในนอิธิปติปจจัย    มี ๑๔   วาระ   ในนอนนัตรปจจัย   มี ๑๔   วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี  ๑๔   วาระ   ในนสหชาตปจจัย  มี   ๑๐ วาระ   ในน 
อัญญมัญญปจจัย  มี  ๑๐ วาระ  ในนนสิสยปจจัย  มี ๑๐ วาระ  ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย  มี ๑๔ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๑๒ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๑๔ วาระ      ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๔ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี  ๑๔ วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี  ๑๔ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑๔ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี  ๑๔ วานะ   ในนฌานปจจัย  มี  ๑๔ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี  ๑๔ 
วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย     ม ี  ๑๐ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๘ วาระ 
ในโนอัตถิปจจัย  มี ๘ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๑๔  วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๘ วาระ                              
           พึงนับอยางนี้. 
                                               ปจจนียนัย  จบ  
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                                    อนุโลมปจจนียนัย  
                     การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ  
           [๗๖๕]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ... 
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี  ๗ วาระ ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนอสัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในนอาหารปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       อนุโลมปจจนียะ  จบ 
 
                                          ปจจนียนุโลมนัย 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๗๖๖]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย    ม ี๘ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย   ม ี๑๐ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  
มี ๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย มี ๘ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ ใน  
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กัมมปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๗  
วาระ ในอินทริยปจจัย   มี ๗ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ  ในมัคคปจจัย 
มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย มี ๕ วาระใน 
อัตถิปจจัย   มี  ๓ วาระ   ในนัตถิปจจัย  ม ี๗ วาระ   ในวิคตปจจัย    มี  ๗ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี  ๑๓ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                       ปจจนียานุโลม  จบ 
                                     ทสัสนติกะท่ี  ๘  จบ 
 
                                      อรรถกถาทัสสนติกะ                 
           ใน   ทัสสนติกะ   ในคําท้ังหลายที่อาทิวา   ราคะ   ที่พึงละดวย 
ทัสสนะ  (พระโสดาบัน)  ยอมเกิดขึ้น  ผูศึกษาพึงทราบวา   ธรรมท่ีเกิดข้ึน 
แกพระอริยบุคคลเบื้องตํ่า ยอมไมเกิดแกพระอริยบุคคลเบื้องสูงอยางนี้คือ ราคะ 
ที่พึงละดวยทัสสนะยอมเกิดแกปุถุชน     ราคะท่ีพึงละดวยภาวนายอมเกิดแมแก 
พระโสดาบัน     ธรรมทีพึ่งละดวยทัสสนะยอมไมเปนปจจัยแกธรรมที่พึงละดวย 
ภาวนา   ดวยอํานาจของปจจัยแมอยางหน่ึง.   คําที่เหลือในอธิการน้ี  ผูศึกษาพึง 
ติดตามบาลี   แลวทราบดวยอํานาจแหงลักษณะท่ีกลาวไวในกุสลติกะ. 
                                    อรรถกถาทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 92 

                          ๙.  ทัสสเนนปหตัพพเหตุกติกะ 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย  
           [๗๖๗] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๒. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม. 
                       ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
           [๗๖๘] ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ  ๑   ทีเ่ปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
                       ๕.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม อาศัย 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม. 
                       ๖.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสสเนน- 
นภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนานปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  ขันธ  ๒ ฯลฯ 
           [๗๖๙] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ   ที่เปนเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ  ๒. 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยยโมหะท่ีหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓ และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ,  ฯลฯ 
อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตรูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                       ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                       ๙.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                      ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพเหุตกธรรม และเนวทสัสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ    สัมปยุตตขันธทั้งหลาย    และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะที่- 
สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                      ๑๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคต- 
ดวยอุทธัจจะ. 
           [๗๗๐] ๑๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ  ฯลฯ  
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และโมหะ. 
                       ๑๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และมหาภูตรูปทั้งหลาย,    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา   และโมหะ. 
                       ๑๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรมและเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
และโมหะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และโมหะ ฯลฯ 
           [๗๗๑] ๑๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม ฯลฯ 
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ   ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และโมหะ.                                              
                       ๑๖.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  
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           คือ จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
และมหาภูตรูปทั้งหลาย,    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะและโมหะ. 
                       ๑๗.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ ฯลฯ 
 
                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๗๗๒] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหุตกธรรม    อาศัยทัสสเนน 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย                   
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
                       ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจยั 
           คือ    โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา. 
                       ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก - 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย  
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           คือ   ขันธ ๓ และโมหะ    อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ฯลฯ 
ขันธ ๒ และโมหะ  อาศัยขันธ ๒.  
           [๗๗๓] ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           พึงจําแนกเหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม. 
           [๗๗๔] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เกดิขึ้น   เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ     ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ทีเ่ปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทัยวัตถุ. 
           [๗๗๕] ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  เพราะอารัมมณปจจยั 
           คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
           [๗๗๖] ๙. ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
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           [๗๗๗]  ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยทัสสเนน-  
ปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหุตก- 
ธรรม ฯลฯ  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ     ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    และโมหะ ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และโมหะ. 
           [๗๗๘] ๑๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ  ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และโมหะ. 
 
                                      ๓. อธิปติปจจัย 
           [๗๗๙] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย  มี ๓  วาระ  เหมือน 
กับเหตุปจจัย  (วาระท่ี ๑-๓) 
                       ๔.  ฯลฯ อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ม ี๓ 
วาระ   เหมือนกับเหตุปจจัย   (วาระที ่๔-๖) 
           ในอธปิติปจจัย  โมหะไมมี. 
           [๗๘๐] ๗.  เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม อาศัย 
เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  เพราะอธิปติปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนน-  
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป    ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป     ที่เปน 
อุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๗๘๑] ๘.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลาย    ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๗๘๒] ๙.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  เพราะอธิปติปจจัย  
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                        ๔.  อนันตรปจจัย  ๕.  สมนันตรปจจัย 
           ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ   เพราะอนันตรปจจัย 
เพราะ  สมนนัตรปจจัย  เหมือนกบัอารัมมณปจจัย.   
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                                  ๖.  สหชาตปจจัย 
           [๗๘๓] ๑.   ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนน-  
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
                       ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   โมหะ  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา. 
                       ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธที่เปนทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒. 
           [๗๘๔] ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.  
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                       ๕.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธหลาย     ที่เปนภาวนายปหาตัพพ-  
เหตุกธรรม. 
           โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
                       ๖.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม      อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหา-  
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒. 
           ขันธ ๓ และ  โมหะ   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ ฯลฯ. 
           [๗๘๕] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
สหชาตปจจัย   
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย  ขันธ ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ.  
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           ในปฏิสนธิขณะ  หทัยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลายอาศัย  
หทยวัตถุ.                                                                                   
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ                      
                       ๘. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัย โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                       ๙.   ภาวนายปหาตัพพเหตุกรรม  อาศัยเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย ฯลฯ 
           พึงกระทําเหมือนกับเหตุปจจัย  ( มี ๑๗ วาระ) 
 
                   ๗.  อัญญมญัญปจจัย ฯลฯ ๒๓. อวคิตปจจัย 
           [๗๘๖]   ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะ  นิสสยปจจัย 
เพราะ  อุปนิสสยปจจัย  เพราะ  ปุเรชาตปจจัย   เพราะ   อาเสวนปจจัย 
เพราะ    กมัมปจจัย   เพราะ  วิปากปจจัย  เพราะ   อาหารปจจยั    เพราะ 
อินทริยปจจัย   เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตต- 
ปจจัย  เพราะ  วิปปยุตตปจจัย   เพราะ  อัตถิปจจัย  เพราะ    นัตถิปจจัย 
เพราะ วิตตปจจัย เพราะ  อวิคตปจจัย.   
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                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
           [๗๘๗]   ในเหตุปจจัย    ม ี๑๗  วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี  ๑๑ 
วาระ ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ ในสมนันตร- 
ปจจัย มี ๑๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑๑ 
วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๓  วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในปุเรชาต- 
ปจจัย มี ๑๑ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๑๗ วาระ 
ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๑๗ 
วาระ ในฌานปจจัย มี  ๑๗ วาระ ในมคัคปจจัย ม ี๑๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๑๑  วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๑๗ วาระ   ใน 
นัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๗  วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                               อนุโลมนัย  จบ 
 
                                                 ปจนียนัย 
                                              ๑. นเหตุปจจัย 
           [๗๘๘] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 104 

           [๗๘๙] ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ. 
            [๗๙๐] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
นเหตุปจจัย  
           คือ     ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ซึ่งเปนอเหตุกธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย  ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ. 
           ...อาศัยมหาภูตรูป ๑. 
           พาหิรรูป ...อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
 
                                      ๒.   นอารัมมณปจจัย 
           [๗๙๑]  ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม.  
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           [๗๙๒] ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม. 
           [๗๙๓] ๓.  เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม,  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม,  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  มหาภูตรูป  ๑ 
ฯลฯ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  ฯลฯ. 
           [๗๙๔] ๔. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย, จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  และโมหะ. 
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           [๗๙๕] ๕.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย,    จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  และโมหะ. 
 
                                         ๓.  นอธิปติปจจัย 
           [๗๙๖]  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอธิปติปจจัย  เหมือน 
กับ   สหชาตปจจัย   มี ๑๗ วาระ.   
                        ๔.  นอนนัตรปจจัย ฯลฯ  ๗.  นอปุนิสสยปจจัย 
          เพราะนอนันตรปจจัย   เพราะนสมนันตรปจจัย    เพราะน- 
อัญญมัญญปจจัย   เพราะนอุปนิสสยปจจัย   (ทุกปจจัยมี ๕ วาระ). 
 
                                        ๘.  นปุเรชาตปจจัย 
           [๗๙๗] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย                  
           คือ   ในอรูปภูมิ ฯลฯ   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม.  
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                       ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ี 
สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม. 
                       ๓.  ทัสสเนนปทาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนน 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ 
           คือ    ในอรูปภูมิ   ขันธ ๓ และโมหะ    อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  และโมหะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
                       ๔.   อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   เหมือน 
กับทัสสเนนะ  มี ๓ วาระ   (วาระท่ี ๔-๖) 
           [๗๙๘] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เกิดขึน้ เพราะนปุเรชาต- 
ปจจัย                                                                               
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯสฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม.  
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           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวย  
อุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ. 
                       ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ   สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                       ๙.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยโมหะ   ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ. 
           [๗๙๙] ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ   ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และ 
โมหะ ฯลฯ. 
                       ๑๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
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           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ. 
           [๘๐๐] ๑๒.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           แมเหลาน้ี   พึงกระทําเปน ๒ วาระ   (รวมมี ๑๓ วาระ) 
 
          ๙.  นปจฉาชาตปจจัย  ๑๐.  นอาเสวนปจจัย  ๑๑.  นกัมมปจจัย 
           [๘๐๑] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม   เกดิขึ้น   เพราะนปจฉาชาตปจจัย   เพราะน- 
อาเสวนปจจัย   เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยขันธทั้งหลาย  
ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม. 
           [๘๐๒] ๒.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ี 
เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 110 

           [๘๐๓] ๓. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะนกัมมปจจัย  
           คือ   เจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม. 
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
                       ๔. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตกธรรม ฯลฯ  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   สัมปยุตตเจตนา   อาศัยโมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                       ๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ  สมัปยุตตเจตนา  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           [๘๐๔] ๖.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม ฯลฯ 
           คือ  สมัปยุตตเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   และ 
โมหะ. 
           [๘๐๕] ๗.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย  
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           คือ   สัมปยุตตเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และ  
โมหะ. 
 
                                       ๑๒. นวิปากปจจัย 
           [๘๐๖]  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม    เกิดขึน้  เพราะนวิปากปจจัย.  ปฏิสนธิ ไมมี. 
 
                                       ๑๓.  นอาหารปจจัย 
           [๘๐๗]  เนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ  เพราะนอาหารปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป... ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
 
                                        ๑๔.  นอินทริยปจจัย  
           เพราะนอินทริยปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย 
ฯลฯ  รูปชีวิตินทรีย  อาศยัมหาภูตรูปท้ังหลาย. 
 
                                         ๑๕.  นฌานปจจัย 
           เพราะนฌานปจจัย 
           คือ  ปญจวิญญาณ... ฯลฯ  พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหลาย.    
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                                   ๑๖.   นมัคคปจจัย  
           ฯลฯ เพราะนมัคคปจจัย 
           คือ  ฯลฯ  ขันธ  ๑  ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
          สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
 
                                ๑๗.   นสัมปยุตตปจจัย 
           ฯลฯ เพราะนสัมปยุตตปจจัย 
 
                                 ๑๘.   นวิปปยุตตปจจัย 
           [๘๐๘] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม. 
                       ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
                       ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนวิปปยุตตปจจัย                                   
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           คือ    ในอรูปภูมิ    ขันธ ๓ และโมหะ    อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย  
วิจิกิจฉา ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๘๐๙] ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ... 
           ภาวนาย ฯลฯ ม ี๓ วาระ. 
           [๘๑๐] ๗.  เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เกดิขึ้น    เพราะน- 
วิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
                       ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ   ทีส่หรคตดวย 
วิจิกิจฉา. 
                       ๙.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมอาศัยเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนวิปปยุตตปจจัย  
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           คือ   ในอรูปภูมิ   สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยโมหะ   ที่สหรคตดวย  
อุทธัจจะ.                                                        
           [๘๑๑] ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และ 
โมหะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
           [๘๑๒] ๑๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และ 
โมหะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
 
                ๑๙.  เพราะโนนัตถิปจจัย  ๒๐.  เพราะโนวิคตปจจัย 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ       
           [๘๑๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี  ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี  ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  
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มี ๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑๗  
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ   ในน- 
วิปากปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนมคัคปจจัย   มี ๑ วาระ   ในน- 
สัมปยุตตปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๑๑ วาระ   ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย   มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                             ปจจนียะ   จบ 
 
                                          อนุโลมปจจนียนัย 
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๘๑๔]   เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ... 
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี  ๑๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑๗ 
วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ   ในน- 
วิปากปจจัย  มี ๑๗ วาระ    ในนสัมปยตุตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ 
วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                             อนุโลมปจจนียะ  จบ  
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                                          ปจจนียานุโลมนัย  
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๘๑๕]  เพราะนเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย    ม ี๓ วาระ... 
ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ใน 
อุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓วาระ  ในอาเสวนปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหาร- 
ปจจัย   มี  ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย  มี  ๓ วาระ  ในฌานปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนนัตถิปจจัย  ม ี๓ วาระ ในวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                           ปจจนียานุโลม  จบ 
                                             ปฏิจจวาระ  จบ 
                              สหชาตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ  
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                                      ปจจยวาระ  
                                      อนุโลมนัย  
                                    ๑.  เหตุปจจัย 
           [๘๑๖] ๑.   ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           มี ๓ วาระ   เหมือนกับปฏิจจวาระ   (วาระที่ ๑ - ๓ ) 
                       ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ  
           มี ๓ วาระ   เหมือนกับปฏิจจวาระ   (วาระที่ ๔-๖) 
                       ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหตัพพเหตุกธรรมอาศยั 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ฯลฯ  
           มี ๑ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           [๘๑๗] ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถุ 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยโมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                       ๙.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม      อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ.  
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม      และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถุ  
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโมหะ   ที่สหรคต   
ดวยวิจิกิจฉา. 
                       ๑๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ฯลฯ                                                                   
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถ,ุ 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโมหะ   ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ. 
           [๘๑๘] ๑๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรมและเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ  
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ.  
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           ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ ฯลฯ  ขันธ  
๒  อาศัยขันธ ๒  และโมหะ. 
                       ๑๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม      และเนวทสัสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ     
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                       ๑๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม      และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก-  
ธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒  และหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
และโมหะ ฯลฯ. 
           [๘๐๙] ๑๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ (รวม ๑๗ วาระ)  
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                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๘๒๐] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนน-  
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           มี ๓ วาระ   เหมือนกับอารัมมณปจจัย   ในปฏิจจวาระ (วาระที่๑-๔). 
                       ๔.  ภาวนาย   ฯลฯ   ม ี๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                       ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ.  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           [๘๒๑] ๘. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ   เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                       ๙.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม      อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ   เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 121 

                       ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกรรม     อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ   อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๑๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  เกิดขึ้น   เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           [๘๒๒] ๑๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม      และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ                                                      
           ขันธ  ๓   อาศัยขันธ   ๑    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    และโมหะ  ฯลฯ 
ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๒   และโมหะ. 
                       ๑๖.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา      อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา   และหทยวัตถุ.  
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                       ๑๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓ และโมหะ   อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ ฯลฯ. 
           [๘๐๓] ๑๕.   ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ฯลฯ  ขันธ 
๒ ฯลฯ. 
                       ๑๖.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารมัมณปจจัย                        
           คือ    โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ   และหทยวัตถุ. 
                       ๑๗. ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยภาวนายปหาตัพพเหุตกธรรม  
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และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เกิดขึ้น    เพราะ  
อารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และโมหะ    อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ และ ฯลฯ. 
 

                                  ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๘๒๔] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  อาศัยภาวนาย ฯลฯ  ม ี๓ วาระ. 
                       ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติ 
ปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
           คือ     ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยหทยวัตถ.ุ 
                       ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๙.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยหทยวัตถุ.  
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                       ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย หทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๑๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทสัส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม     อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม   เกดิขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถุ  
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๘๒๕] ๑๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม เกิดขึน้  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ และ ฯลฯ. 
                       ๑๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                       ๑๔.   ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เกดิขึ้น 
เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ และ ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๘๒๖]  ๑๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยภาวนาย-  
ปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   และ 
หทยวัตถุ มี ๓ วาระ  เหมือนกับทัสสเนนะ  (จึงรวมเปน ๑๗ วาระ) 
 
                          ๔.  อนันตรปจจัย  ๕.  สมนันตรปจจัย 
           เพราะอนันตรปจจัย   เพราะสมนันตรปจจัย ฯลฯ 
 
                                        ๖.  สหชาตปจจัย 
           [๘๒๗] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ.  
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                       ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม. 
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                       ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           ขันธ ๓ และโมหะ    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                       ๔.  อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ม ี๓ วาระ 
เหมือนกับทสัสเนน. 
           [๘๒๘] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
สหชาตปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ.  
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           จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโมหะสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ทีส่หรคตดวย  
อุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
                       ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมเกดิขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถุ. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                       ๙.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ  ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ. 
                      ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  
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           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถุ.  
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ  ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ   อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๑๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ                                                   
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคดวยอุทธัจจะ   และโมหะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           [๘๒๙] ๑๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยทัสสเนน- 
ปหายตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ    ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ  ฯลฯ. 
                       ๑๓. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย  
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
          จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลาย   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    และ 
โมหะ.  
           โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    อาศัยขันธทั้งหลาย    ทีส่หรคตดวย 
วิจิกิจฉา  และหทยวัตถุ. 
                       ๑๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุ- 
กธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
แลโมหะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ขันธ ๓ และโมหะ   อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และหทย- 
วัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ และโมหะ  อาศัยขันธ ๒   และหทยวัตถุ. 
           [๘๓๐] ๑๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราสหชาตปจจัย  มี ๓  วาระ.  
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               ๗. อัญญมัญญปจจัย ฯลฯ  ๑๘.  สมัปยตุตปจจัย  
           [๘๓๑ ]  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย,  เพราะนิสสยปจจัย,  
เพราะอุปนิสสยปจจัย   เพราะปุเรชาตปจจัย,   เพราะอาเสวนปจจัย,  เพราะ 
กัมมปจจัย,   เพราะวิปากปจจัย,   เพราะอาหารปจจัย,   เพราะอินทริย-  
ปจจัย, เพราะฌานปจจัย,  เพราะมัคคปจจัย,  เพราะสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ 
 
                                     ๑๙.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๘๓๒] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิขึ้น  เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ  เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
                       ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม,  จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลาย เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           โมหะ   และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา,  
โมหะ  อาศัยหทยวัตถุ  เกดิข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย  
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                       ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม ฯลฯ  
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  ขันธทั้งหลาย    อาศัยหทยวัตถุ   เกิดข้ึน 
เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลาย  เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           ขันธ ๓ โมหะ    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ   ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ขันธทั้งหลาย  และโมหะ  อาศัยหทยวัตถุ   เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย.  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลาย   เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           [๘๓๓] ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ม ี๓ วาระ  เหมือนกับ  ทัสสเนนะ (วาระท่ี ๓-๖) 
           [๘๓๔ ] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เกิดขึ้น   เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ   เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลาย  เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย.  
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           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย  
อุทธัจจะ.  
           จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโมหะเกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุ.    
           ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ  เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย, หทย- 
วัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย   เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ     
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ทีเ่ปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ฯลฯ อาศัยขันธทั้งหลาย   เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           จักขุวิญญาณอาศัยจักขายตะ,   กายวิญญาณอาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลาย     ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           คือ    ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยหทย- 
วัตถุ,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ   เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย    อาศัยโมหะ    ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ฯลฯ 
ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ   เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
                       ๙. ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถ,ุ 
ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ   เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย.  
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           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ,    ขันธทั้ง  
หลาย   อาศัยหทยวัตถุ  เกดิข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย.  
           ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ฯลฯ  
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ, 
จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย,    ขันธทั้งหลาย    อาศัยหทยวัตถุ 
เกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลาย   เกิดข้ึน 
เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
           ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ   เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโมหะ   เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ  อาศัยหทยวัตถุ,  ขันธ 
ทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ   เกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
                       ๑๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธทั้งหลาย  ที่เปน  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัย 
หทยวัตถุ ฯลฯ เหมือนกับ  ทัสสเนนะ. 
           [๘๓๕] ๑๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม ฯลฯ  
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           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ,  ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ   เกิดข้ึน  เพราะ  
วิปปยุตตปจจัย.  
           ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ ฯลฯ  อาศัย 
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถ ุ  เกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
                       ๑๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย,   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลาย  เกิดข้ึน  เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลาย  และโมหะ เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  เกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
                       ๑๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  และเนวทัสสเนนนกาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย.  ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ  เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 135 

           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย  ขันธทั้งหลาย เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย.  
           ขันธ ๓ และ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  
หทยวัตถุ   และโมหะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ และ ฯลฯ  
           ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ   เกิดข้ึน   เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลาย   และโมหะ   เกิดข้ึน    เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย. 
           ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และหทยวัตถ ุ
ฯลฯ และอาศัยขันธ ๒ ฯลฯ อาศัยหทยวัตถุ   เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจัย. 
                       ๑๕.  ฯลฯ  อาศัย   ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
มี ๓ วาระ เหมือนกับ  ทัสสเนนะ. 
 
                    ๒๐.  อัตถิปจจัย ฯลฯ   ๒๓.  อวิคตปจจัย 
           ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุ- 
กธรรม เกิดขึ้น เพราะ  อตัถิปจจัย, เพราะ  ปจจัย,  เพราะ  วิคต- 
ปจจัย    เพราะ อวิคตปจจัย.  
 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                                            สุทธมูลกนัย 
           [๘๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑๗ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี  
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๑๗ วาระ   ในนิสสยปจจัย   มี ๑๗ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย    มี ๑๗ วาระ  
ในปุเรชาตปจจัย   มี ๑๗ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๑๗  วาระ  ในกัมมปจจัย 
มี ๑๗ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๑๗ วาระ   ใน 
อินทริยปจจัย  ม ี ๗ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในมัคคปจจัย   มี 
๑๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๑๗ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๑๗ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๑๗ วาระ  ในนัตถิปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในวิคตปจจัย    ม ี
๑๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๑๗ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                              อนุโลม  จบ   
 
                                               ปจจนียนัย 
                                             ๑.  เหตุปจจัย 
           [๘๓๗] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา. 
           [๘๓๘] ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ.  
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           [๘๓๙] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
อาศัย   เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ    ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ.  
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงกระทําใหเต็ม. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ   อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ซึง่ 
เปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทยวัตถุ  
           [๘๔๐] ๔.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ  โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา   และหทยวัตถุ. 
           [๘๔๑] ๕.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ   และหทยวัตถุ.  
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                                ๒.  นอารัมมณปจจัย 
           [๘๔๒] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เกิดขึ้น เพราะนอารมมณปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม.  
           [๘๔๓] ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม. 
           [๘๔๔] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป . . .อุตุสมฏุฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 139 

           [๘๔๕] ๔.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาเหตุกธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลาย   ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา    และ 
โมหะ. 
           [๘๔๖] ๕.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย                       
           คือจิตตสมุฏฐานรูป      อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ. 
 
                                         ๓.  นอธิปติปจจัย 
           [๘๔๗]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนน-  
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย เหมือนกับ สหชาต- 
ปจจัย   (คือมี ๑๗ วาระ)  
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                  ๔.  นอนันตรปจจัย ฯลฯ  ๑๐.  นอาเสวนปจจัย  
           เพราะนอนันตรปจจัย เพราะนสมนันตรปจจัย เพราะนอัญญ- 
มัญญปจจัย   เพราะนอุปนิสสยปจจัย   เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           เหมือนกับปจจนียะ  ในปฏิจจวาระ,   มี ๑๓ วาระ   ไมมีแตกตางกัน. 
           เพราะนปจฉาชาตปจจัย     เพราะนอาเสวนปจจัย  
 
                                      ๑๑.   นกัมมปจจัย 
           [๘๔๘] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม. 
           [๘๔๙] ๒.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ี 
เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม. 
           [๘๕๐] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
นกัมมปจจัย  
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           คือ  เจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัย  
ขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม. 
           พาหิรรูป .. .อาหารสมุฏฐานรูป . .. อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.  
           เจตนาที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยหทย- 
วัตถุ. 
                      ๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจยั 
           คือ  เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           สัมปยุตตเจตนา  อาศัย โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                      ๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ  เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ 
           สัมยตุตเจตนา  อาศัยโมหะ ที่สหรคตอุทธัจจะ. 
           [๘๕๑] ๖.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม     อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม ฯลฯ  
           คือ  เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และหทยวัตถุ 
           สัมปยุตตเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ.  
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           [๘๕๒] ๗.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยภาวนายปหา-  
ตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย  
           คือ  เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ.  
                                        
                                     ๑๒.  นวิปากปจจัย 
           [๘๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนวิปากปจจัย.  พึงการทําใหบริบูรณ. 
           ปฏิสนธิ  ไมมี.  (มี  ๑๗ วาระ)    
   
                                    ๑๓.  นอาหารปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนอาหารปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ         
                            
                                     ๑๔.  นอินทรยีปจจัย 
           ฯลฯ   เพราะนอินทริยปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  รูปชีวิตินทรีย  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                                      ๑๕.  นฌานปจจัย             
           ฯลฯ  เพราะนฌานปจจัย  
           คือ   ขันธ  ๑  ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ  ฯลฯ 
           พาหิรรูป.... อาหารสมุฏฐานรูป. . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  ฯลฯ 
 
                                       ๑๖.  นมัคคปจจัย 
           ฯลฯ   เพราะนมัคคปจจัย 
           คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
 
                   ๑๗.  นสัมปยุตตปจจัย  ๑๘.  นวิปปยุตตปจจัย 
           ฯลฯ   เพราะนสัมปยุตตปจจัย,  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           เหมือนกับนวิปปยุตตปจจัย  ในปจจนียะแหงปฏิจจวาระ  ไมมีแตกตาง 
กัน  ม ี ๑๑  วาระ. 
 
                        ๑๙.  โนนัตถิปจจัย  ๒๐.  โนวิคตปจจัย                         
           เพราะโนนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย. 
 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                                           สุทธมูลกนยั 
           [๘๕๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร-  
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ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๑๗   
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๑๗ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ   ในน- 
วิปากปจจัย  มี ๑๗  วาระ  ในนอาหารปจจัย มี  ๑   วาระ  ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในน- 
สัมปยุตตปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๑๑ วาระ  ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ  
           พึงนับอยางนี้. 
                                            ปจจนียนัย  จบ  
 
                                          อนุโลมปจจนียนัย 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียนัย 
                                                สุทธมูลกนัย 
           [๘๕๕]    เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ....ใน   
นอธิปติปจจัย   มี ๑๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี  ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัยมี 
๕   วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑๗ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๑๑  วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี  ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                           อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
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                                          ปจจนียานุโลม  
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
                                           สุทธมูลกนยั  
           [๘๕๖]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ... ใน 
อนันตรปจจัย   มี  ๕ วาระ   ในสมนันตรปจจัย   มี ๕ วาระ   ในสหชาตปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย    ม ี๕ วาระ  ในอาเสวน- 
ปจจัย   มี  ๕ วาระ  ในกมัมปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในวิปากปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
ในอาหารปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอินทรยิปจจัย  มี ๕ วาระ  ในฌานปจจัย  มี 
๕ วาระ   ในมัคคปจจัย    มี ๕ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี  ๕ วาระ   ใน 
วิปปยุตตปจจัย   ม ี   ๕ วาระ  ในอัตถปิจจัย   มี ๕ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๕ 
วาระ  ในวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                        ปจจนียานุโลม  จบ  
                                           ปจจยวาระ  จบ  
        นิสสยวาระ  เหมือนกับปจจยวาระ.                        
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                                           สังสัฏฐวาระ  
                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย  
           [๘๕๗] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เจือกับทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ เจือกับขันธ  ๒. 
           [๘๕๘] ๒.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เ จอืกับภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ขันธ  ๒ เจือกับขันธ ๒ 
           [๘๕๙] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เจือ 
กับเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  
           คือ   ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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                       ๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เจือกับเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ  
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   เจือกับโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                       ๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เจือเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  เจือกับโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           [๘๖๐] ๖.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เจือกับทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๘๖๑] ๗.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เจือกับภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุ-  
ธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ  ๑ ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  
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                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๘๖๒] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เจือกับทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย   
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                       ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เจือ 
กับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    ฯลฯ  
           คือ   โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   เจือกับขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา. 
                       ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนน- 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เจือกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓ และโมหะ  เจือกับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๔.  ฯลฯ  เจือกับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
มี ๓  วาระ. 
           [๘๖๓] ๗. เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เจือ 
กับเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมเหตุกธรรม  ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒.  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ    



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 149 

                       ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เจือกับเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  เจือกับโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                       ๙.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เจือกับเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ       
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  เจือกับโมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           [๘๖๔]  ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เจือกับทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม      และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ฯลฯ 
           คือ    ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ ฯลฯ 
ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ และโมหะ. 
           [๘๖๕] ๑๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เจือกับภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ เจือกับขันธ  ๑ ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ    และโมหะ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ    
 
                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๘๖๖] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เจือกับทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย    
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           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   
ขันธ ๒ ฯลฯ              
                       ๒.   ฯลฯ    เจือกับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ  
มี ๑  วาระ. 
                       ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เจือเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
อธิปติปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
 
                         ๔.  อนันตรปจจัย  ๕.  สมนันตรปจจัย 
           เพราะ  อนันตรปจจัย   เพราะ   สมนันตรปจจัย 
 
                      ๖.  สหชาตปจจัย ฯลฯ  ๒๓.  อวิคตปจจัย 
           [๘๖๗]  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เจือกับทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น   เพราะสหชาตปจจัย    เพราะอัญญมัญญ- 
ปจจัย  เพราะนิสสยปจจัย  เพราะอุปนิสสยปจจัย   เพราะปุเรชาตปจจัย 
เพราะอาเสวนปจจัย  เพราะกัมมปจจยั  เพราะวิปากปจจัย   เพราะอาหาร- 
ปจจัย  เพราะอินทริยปจจัย  เพราะฌานปจจัย  เพราะมัคคปจจัย   เพราะ 
สัมปยุตตปจจัย   เพราะวิปยุตตปจจัย   เพราะอัตถิปจจัย   เพราะนัตถิ 
ปจจัย   เพราะวิคตปจจัย  เพราะอวิคตปจจัย.  
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                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
                                         สุทธมูลกนยั  
           [๘๖๘]   ในเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   ม ี๑๑ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอนันตรปจจัย   มี  ๑๑ วาระ  ในสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี 
๑๑  วาระ  ในนิสสยปจจัย  ม ี ๑๑ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ใน 
ปุเรชาตปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในกัมมปจจัย 
มี ๑๑ วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ใน 
อินทริยปจจัย    ม ี๑๑ วาระ.   ในฌานปจจัย   มี  ๑๑ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี 
๑๑ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย    ม ี๑๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี  ๑๑ วาระ 
ในอัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๑๑ วาระ ในวิคตปจจัย  มี ๑๑ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                             อนุโลม  จบ 
 
                                              ปจจนียนัย      
                                            ๑.  เหตุปจจัย 
           [๘๖๙]  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เจือกับ 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   เจือกับขันธทั้งหลาย  ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา.  
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            [๘๗๐]  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เจือกับ  
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เจือกับขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ  
           [๘๗๑]  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เจือกับ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะนเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
           [๘๗๒]  ฯลฯ    เจือกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ 
เพราะนอธิปติปจจัย   เหมือนกับสหชาตปจจัย. 
           เพราะนปุเรชาตปจจัย    เพราะนปจฉาชาตปจจัย   เพราะ 
นอาเสวนปจจัย   เพราะนกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ. 
           เพราะนวิปากปจจัย เพราะนฌานปจจัย  เพราะนมัคคปจจัย 
เพราะนวิปปยุตตปจจัย. 
 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๘๗๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   มี ๑๑ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๑๑ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๑๑ วาระ   ใน  
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นอาเสวนปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนวิปากปจจัย  
มี ๑๑ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๑๑ วาระ.   
           พึงนับอยางนี้. 
                                            ปจจนียะ จบ 
 
                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๘๗๔]   เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ...ในน 
ปุเรชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี  ๗ วาระ  ในนกมัมปจจัย มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
           พึงนับอยางน้ี. 
                                           อนุโลมปจจนียะ  จบ 
 
                                             ปจจนียานุโลมนัย       
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๘๗๕]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ... ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี 
๓ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในอุปนสิสย-  
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ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ  
ในกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมัคคปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ 
           พึงนับอยางนี้.  
                                             ปจจนียานุโลม  จบ 
 
                                                 สัมปยตุตวาระ 
                            สมัปยุตตวาระ    เหมือนกับสังสัฏฐวาระ  
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                                       ปญหาวาระ  
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย  
           [๘๗๖] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๘๗๗] ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม      เปนปจจัยแก 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๘๗๘]  ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม       เปนปจจัยแก 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย                                        
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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                       ๔.   ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๖)   
                       ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  มี ๑  วาระ  
           [๘๗๙] ๘.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๘๘๐] ๙.  เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๘๘๑]  ๑๐. เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมเปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจยั 
           คือ    โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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           [๘๘๒] ๑๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
           คือ   โมหะ   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 
                                         ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๘๘๓]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนเปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งราคะท่ีเปนทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เพราะปรารภราคะน้ัน    ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม   ยอมเกิดข้ึน   ทฏิฐิ   ยอมเกิดข้ึน   วิจิกิจฉา   ยอมเกิดข้ึน   โทมนัสที ่
เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งทฏิฐิ   เพราะปรารภทิฏฐินั้น  
ราคะ    ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน 
วิจิกิจฉา ยอมเกิดข้ึน โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดข้ึน. 
           เพราะปรารภวิจิกิจฉา  วิจิกิจฉา  ยอมเกิดข้ึน ทิฏฐิ ยอมเกิดข้ึน โทม- 
นัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
           เพราะปรารภโทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    โทมนสัที่  
เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน  วิจิกิจฉา 
ยอมเกิดข้ึน.  
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           [๘๘๔] ๒. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม      เปนปจจัยแก  
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  
           คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลวท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม ฯลฯ  ที่ขมแลว  ฯลฯ ที่เคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต    ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   ดวยเจโตปริยญาณ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกเจโต- 
ปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาคตังสญาณ 
แกอาวัชชนะ  และโมหะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๘๘๕] ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ฯลฯ 
           คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน 
           [๘๒๖] ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ   บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลดิเพลินยิ่ง ซึ่งราคะท่ีเปนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม    เพราะปรารภราคะน้ัน   ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ยอมเกิดข้ึน  อุทธจัจะ  ยอมเกิดข้ึน  โทมนสัเปนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน.  
           เพราะปรารภอุทธัจจะ อุทธัจจะ  ยอมเกิดข้ึน,  โทมนสัที่เปนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           เพราะปรารภโทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     โทมนสัที่ 
เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน  อุทธัจจะ   ยอมเกิดข้ึน. 
           [๘๘๗] ๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
           คือ   บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะท่ีเปนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม   เพราะปรารภราคะน้ัน    ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน  วิจิกิจฉา  ยอมเกิดข้ึน  โทมนัสที่เปน 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           เพราะปรารภอุทธัจจะ   ทิฏฐิ    ยอมเกิดข้ึน   วิจิกิจฉา   ยอมเกิดข้ึน 
โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
           เพราะปรารภโทมนัสทีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    โทมนสัที่ 
เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน   ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน  วิจิกิจฉา 
ยอมเกิดข้ึน.  
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           [๘๘๘] ๖.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกเนว-   
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
           คือ  พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลวท่ีเปนภารนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ฯลฯ   กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ ที่เคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
           บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ                             
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   ดวยเจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกเจโต- 
ปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาคตังสญาณ 
แกอาวัชชนะ   และโมหะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๘๘๙] ๗.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ    เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะยอมเกิดข้ึน. 
           [๘๙๐] ๘.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกภาว-  
นายปหาตัพพเหตุกธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 161 

           คือ    เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน.  
           [๘๙๑] ๙.  เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ พึงใหพิสดารเหมือนกับ  ทัสสนติกะ. 
           ฯลฯ เปนปจจัยแกอาวัชชนะ    และโมหะ    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย. 
           [๘๙๒] ๑๐.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯ ฯ เหมือนกับ   ทัสสนติกะ. 
           [๘๙๓] ๑๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ เหมือนกับ  ทัสสนติกะ.  
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           [๘๙๔] ๑๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
           คือ    เพราะปรารภจักษุ    ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    และ 
โมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
           เพราะปรารภ   โสตะ ฯลฯ หทยวัตถุ  ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย 
ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน. 
           [๘๙๕] ๑๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย 
ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะและโมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
           [๘๙๖] ๑๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนน 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน.  
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           [๘๙๗]  ๑๕.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม    และเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
           คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ  ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และโมหะ ยอมเกิด 
ข้ึน. 
           [๘๙๘] ๑๖.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
           คือ     เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา     และโมหะ 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน. 
           [๘๙๙] ๑๗.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ-  
เหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ    เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    และโมหะ 
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน.  
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           [๙๐๐] ๑๘.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนน-  
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ฯลฯ  
           คือ    เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ     และโมหะ 
ขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           [๙๐๑] ๑๙.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
           คือ    เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ     และโมหะ 
ขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และโมหะ  ยอม 
เกิดข้ึน.       
           [๙๐๒] ๒๐.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนน 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ 
           คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ ขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน.  
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           [๙๐๓] ๒๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนน-  
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ  
           คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน.  
 
                                     ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๙๐๔]   ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  เหมอืนกับ 
ทัสสนติกะ มี ๑๐ วาระ. 
 
                                     ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๙๐๕] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่เกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๙๐๖] ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     ดวยอาํนาจของอนันตร- 
ปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก  
โมหะ ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
วุฏฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๙๐๗] ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่เกิดหลัง ๆ และโมหะ   ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           [๙๐๘] ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ที่เกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๙๐๙]  ๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก 
โมหะท่ีเกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแก 
วุฏฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
           [๙๑๐] ๖.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ฯลฯ     
           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง  ๆ และโมหะ   ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           [๙๑๑] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
           คือ  โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะท่ีเกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกโมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะท่ีเกิดหลัง ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเกดิ 
กอน   ๆ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู.  
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน ฯลฯ  
           เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ  เปนปจจัยแก 
ผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๙๑๒] ๘.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  
           คือ    โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๙๐๓] ๙.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
           คือ  โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้ง 
หลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะท่ีเกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจ  อนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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           [๙๑๔] ๑๐.  เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมเปน  
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนาย-  
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ     
           คือ   โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้ง 
หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกิดหลัง ๆ  และโมหะ  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
           อาวัชชนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา    และ 
โมหะ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๙๑๕]  ๑๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ    โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะท่ีเกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะที่เกิดหลัง ๆ และโมหะ  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย.                                                                               
           อาวัชชนะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๙๑๖]  ๑๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกิดกอน ๆ และโมหะ เปน  
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย.  
           [๙๑๗] ๑๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ                                    
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกิดกอน ๆ  และโมหะ เปน 
ปจจัยแกโมหะท่ีเกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๙๑๘] ๑๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกิดกอน ๆ และโมหะ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกิดหลัง ๆ และโมหะ ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย.  
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           [๙๑๙] ๑๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทสัส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
           มี ๓ วาระ  เหมือนกับทัสสเนนะ. 
 
                     ๕.  สมนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๘. นิสสยปจจัย 
           [๙๒๐]  ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  เหมือนกับ 
อนันตรปจจัย.   
           เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ฯลฯ   เหมือนกับสหชาต- 
ปจจัย  ในปฏิจจวาระ. 
           เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย   ฯลฯ   เหมือนกับ 
สหชาตปจจัย  ในปฏิจจวาระ. 
           เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ  เหมือนกบันิสสย- 
ปจจัย   วาระที่ตางกันไมมี. 
 
                                     ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๙๒๑] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
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           มี ๓ อยาง   คือ ที่เปน   อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ   
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลท่ีเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมแลว ฆา 
สัตว ฯลฯ ทาํลายสงฆ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
โมหะ  ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว   ฆาสตัว  ฯลฯ ทําลายสงฆ. 
           ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  โทสะ  โมหะ  ทิฏฐิ 
ฯลฯ ความปรารถนา     เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ แกความปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๙๒๒] ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนนัตรูปนิสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมแลว     ให 
ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
โมหะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว  ใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน.  
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           ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  ความปรารถนา  เปน  
ปจจัยแกศรัทธา    แกปญญา   แกสขุทางกาย   แกทุกขทางกาย   แกผลสมาบัติ 
และแกโมหะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
           [๙๒๓] ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม       เปนปจจัยแก 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  โทสะ  โมหะ  ทฏิฐิ 
ฯลฯ    ความปรารถนา   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  และ 
โมหะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๙๒๔]  ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   โทสะ  โมหะ  มานะ 
ฯลฯ    ความปรารถนา    เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
แกโทสะ  แกโมหะ  แกมานะ แกความปรารถนา ดวยอํานาจ องอุปนิสสยปจจัย.  
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           [๙๒๕] ๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส-  
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน     อารัมมณูปนิสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมแลว  ฆาสัตว 
ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ ฯลฯ 
มานะ ฯลฯ  ความปรารถนาแลว   ฆาสัตว ฯลฯ  ทาํลายสงฆ. 
           ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   ความปรารถนา   เปน 
ปจจัยแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   แกโทสะ  แกโมหะ  แกทิฏฐิ 
แกความปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ฉันทราคะในภัณฑะของตน     เปนปจจัยแกฉันทราคะในภัณฑะของ 
ผูอ่ืน  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    ฉันทราคะในของท่ีตนหวงแหน   เปน 
ปจจัยแกฉันทราคะในของที่คนอ่ืนหวงแหน  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๙๒๖]  ๖.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปน  ปจจัยแกเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก                                  
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           บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมแลว     ให  
ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน.  
          บุคคลเขาไปอาศัย โทสะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ โมหะ 
ฯลฯ มานะ ฯลฯ ความปรารถนาแลว  ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ความปรารถนา   เปนปจจัย 
แกศรัทธา   แกปญญา   แกสุขทางกาย   แกทุกขทางกาย    แกผลสมาบัติ    และ 
โมหะ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๙๒๗] ๗.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม      และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   ฯลฯ 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ความปรารถนา    เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    และโมหะ    ดวยอํานาจของอุป- 
นิสสยปจจัย. 
           [๙๒๘]  ๘.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
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           ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ความปรารถนา    เปน  
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    และโมหะ    ดวยอํานาจของอุป- 
นิสสยปจจัย.  
           [๙๒๙] ๙.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมเปน 
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย  อุตุ 
โภชนะ  เสนาสนะ ฯสฯ โมหะแลว  ใหทาน ฯลฯ 
           ศรัทธา ฯลฯ โมหะ   เปนปจจัยแกศรัทธา   แกผลสมาบัติ    และโมหะ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๙๓๐] ๑๐.  เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมเปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย  
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           มี  ๓ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ   
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา  สุขทางกาย  ทุกขทางกาย   เสนา- 
สนะ ฯลฯ  โมหะแลว   ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา  ฯลฯ  เสนาสนะ  ฯลฯ  และโมหะ    เปนปจจัยแกราคะท่ีเปน 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๙๓๑] ๑๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมเปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ กอมานะ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยโมหะ ฯลฯ กอมานะ. 
           ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ  และโมหะ  เปนปจจัย แกราคะที่เปนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ แกความปรารถนา   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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           [๙๓๒] ๑๒.  เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน  
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ    และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ศรัทธา ฯลฯ ปญญา  สุขทางกาย  ทุกขทางกาย  เสนาสนะ ฯลฯ  และ 
โมหะ เปนปจจัย แกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๙๓๓] ๑๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ ฯลฯ  และโมหะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๙๓๔] ๑๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ    เปนปจจัยแกราคะท่ี 
เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  แกความปรารถนา   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย.  
           [๙๓๕] ๑๕.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ   เปนปจจัยแกศรัทธา 
แกปญญา   แกสุขทางกาย   แกทุกขทางกาย   แกผลสมาบัติ     และโมหะ   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
           [๙๓๖]  ๑๖.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ  เปนปจจัยแกขันธทั้ง   
หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๙๓๗] ๑๗.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม      และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ   เปนปจจัยแกราคะท่ี 
เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  แกความปรารถนา   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           [๙๓๘] ๑๘.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนน-  
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ   เปนปจจัยแกราคะท่ี 
เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม แกความปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย.  
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           [๙๓๙] ๑๙.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม      และเนวทสัส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว-  
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ   เปนปจจัยแกศรัทธา 
ฯลฯ แกผลสมาบัติ   และโมหะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๙๔๐] ๒๐.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม      และเนวทสัส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    และโมหะ   เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           [๙๔๑] ๒๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม      และเนวทสัส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ-  
เหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก   
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    และโมหะ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                    ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๙๔๒] ๑. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาเห็น  โสตะ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ 
           บุคคลเห็นรูป  ดวยทิพยจักษุ ฯลฯ ฟงเสียง  ดวยทิพโสตธาตุ ฯลฯ 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน   วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ    เปนปจจัยแกกายวิญญาณ    หทยวัตถ ุ
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
และโมหะ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๙๔๓] ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก   
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ  เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  ทฏิฐิ 
ฯลฯ  วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอมเกดิข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๙๔๔] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เปน 
ปจจัยแกภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือ  อารัมมณปุเรชาตะ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน 
อุทธัจจะ  โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกดิข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๙๔๕] ๔.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
           จักษุ ฯลฯ เพราะปรารภหทยวัตถุ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน.  
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาต  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา    และ 
โมหะ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๙๔๖] ๕.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ  และ วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักษุ  ฯลฯ  เพราะปรารภหทยวัตถุ     ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะและโมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                                  ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๙๔๗] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน  ปจจยัแกเนว-  
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย  
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเนนทัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เกิดภายหลัง 
เปนปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           [๙๔๘] ๒.  ภาวนายปาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่เกิดภายหลัง 
เปนปจจัยแกกายน้ี  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           [๙๔๙] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที ่
เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           [๙๕๐] ๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  
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           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    และโมหะ   ที่เกิดภายหลัง  
เปนปจจัยแกกายน้ี    ที่เกดิกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           [๙๕๑] ๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  
           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ   ที่เกิดภายหลัง 
เปนปจจัยแกกายน้ี  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                     ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๙๕๒] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ 
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           [๙๕๓] ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก 
โมหะ  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานายของอาเสวนปจจัย.  
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           [๙๕๔] ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแก  
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย   
           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่เกิดหลัง ๆ  และโมหะ  ดวยอํานาจของ 
อาเสวนปจจัย. 
           [๙๕๕] ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ม ี ๓ วาระ 
           เนวทัสสเนนนภาวนาย  ฯลฯ  ในอาเสวนมูลกะ     วุฏฐานะก็ดี 
อาวัชชนะก็ดี  พึงทิ้งเสีย.  ม ี๑๓ วาระ พึงใสใหเต็ม  เหมือนกบัอนันตรปจจัย. 
 
                                           ๑๓.  กมัมปจจัย 
           [๙๕๖] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต-   
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           [๙๕๗]  ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนว-  
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกโมหะ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน   นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกวิบากขันธ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
           [๙๕๘] ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ฯลฯ 
           คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  โมหะ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
           [๙๕๙]  ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.                                          
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           [๙๖๐] ๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกเนว-  
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกโมหะ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.   
           [๙๖๑]  ๖.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย. 
           คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  โมหะ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๙๖๒] ๗. เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก 
           เจตนาที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธ    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ. ฯลฯ 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัย 
แกวิบากขันธ   และกฏัตตารูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                                  ๑๔.  วิปากปจจัย  
           [๙๖๓] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัย แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจ 
ของวิปากปจจัย                                       
           คือ ทั้งปวัตติและปฏิสนธิ  วิบากขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ. 
 
                                     ๑๕.อาหารปจจัย 
           [๙๖๔] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           คือ   อาหารท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           [๙๖๕]  ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           คือ   อาหารท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัย 
แกโมหะ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           [๙๖๖] ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ฯลฯ  
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           คือ   อาหารท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัย  
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    โมหะ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย  
                       ๔.  ภาวนาย   ฯลฯ  ๓ วาระ  เหมือนกับ  ทัสสเนน. 
           [๙๖๗] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     ดวยอาํนาจ 
ของปจจัย 
           คือ  อาหารทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวหายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กวฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี  ฯลฯ 
 
                                      ๑๖. อินทริยปจจัย 
           [๙๖๘]  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ  เหมือนกับอาหารปจจัย   โมหะตองนับเขาดวย. 
           ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ม ี๓ วาระ. 
           [๙๖๙]  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปน 
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
           คือ อินทรียทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ  
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           จักขุนทรีย   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ  กายินทรยีเปนปจจัยแก  
กายวิญญาณ ฯลฯ  
           รูปชีวิตินทรีย     เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย.  
 
                             ๑๗. ฌานปจจัย  ๑๘.  มัคคปจจัย 
           เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของมัคคปจจัย   เหลาน้ีพึงกระทําใหเปนสเหตุกธรรม.  (ม ี๗ วาระ) 
 
                                      ๑๙. สัมปยุตตปจจัย 
           เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   เหมือนกับสัมปยุตต- 
วาระ๑  ในปฏิจจวาระ   (มี  ๑๑ วาระ) 
 
                                      ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๙๗๐] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของวิปยุตต- 
ปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ  เหมือนกับ 
ทัสสนติกะ. 
๑.  นาจะเปนสัมปยุตตปจจยั  
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           [๙๗๐] ๒.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจยแกเนว-  
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย  
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ      ปจฉาชาตะ  เหมือนกับ 
ทัสสนติกะ. 
           [๙๗๒] ๓.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน     สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ ปจฉาชาตะ 
เหมือนกับทัสสนติกะ. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่เกิด 
ภายหลัง   และโมหะ   เปนปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน. 
           [๙๗๓] ๔.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
            มีอยางเดียว  คือที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก-  
ธรรม ฯลฯ.  
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           [๙๗๔] ๕.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน  
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ   ไดแก  
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ 
           [๙๗๕] ๖.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           มีอยางเดียว   คือที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๙๗๖] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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           [๙๗๗] ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนน-  
นภาวนายปหาตัพพเหตกธรรม  เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน สหชาตะ  และ ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกิดพรอมกัน   และโมหะ    เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกิดภายหลัง    และโมหะ    เปน 
ปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๙๗๘] ๙.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  และ ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะที่เกิดพรอมกัน   และโมหะ   เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะที่เกิดภายหลัง    และโมหะ    เปน 
ปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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                                      ๒๑.อัตถิปจจัย  
           [๙๗๙] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ   ขันธ  ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  
           [๙๘๐]  ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน  ปจจยัแกเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     ที่เกิดพรอมกัน 
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่เกิดพรอมกัน     เปนปจจัยแก 
โมหะ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดภายหลัง เปน 
ปจจัยแกกายน้ี    ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๙๘๑]  ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม ฯลฯ                                                                           
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           คือ ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก   ขันธ   
๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
           ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   เปนปจจัยแกขันธ ๓.  โมหะ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ.   
                       ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ  มี ๓ วาระ. 
           [๙๘๒] ๗.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน    
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง คือท่ีเปน      สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ    อินทรยิะ 
           ที่เปน  สชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ของอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ ฯสฯ  โดยความเปนของไม 
เที่ยง ฯลฯ 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
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           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ    เปน  
ปจจัยแกกายวิญญาณ.  
           จักขายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ ฯลฯ หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม   และโมหะ   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเกดิ  
ภายหลัง   และโมหะ   เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี. 
           รูปชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย. 
           [๙๘๓] ๘.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมยอมเกิดข้ึน  
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ทิฏฐิ ยอมเกิดข้ึน  วิจิกิจฉา  ฯลฯ  โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  
ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           [๙๘๔] ๙.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือทีเปน   สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะท่ีเกิดพรอมกัน    เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกะ 
ธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๙๘๕] ๑๐.   เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 200 

           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
           เพราะปรารภจักษุ    ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา     และโมหะ 
ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ฯลฯ 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           [๙๘๖] ๑๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ    ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ จิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           เพราะปรารภซ่ึงจักษุ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ 
ยอมเกิดข้ึน,  เพราะปรารภหทยวัตถุ ฯลฯ.  
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           หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    และ  
โมหะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           [๙๘๗] ๑๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน   สหชาตะ  และสหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    หทยวัตถุ    และโมหะ 
เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ที่เปน   สหชาตะ   ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ  เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ  ๒  ฯลฯ. 
           [๙๘๘] ๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยเเกเนวทัสสเนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ 
           มี ๕ อยาง คือ   สหชาตะ,สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ, ปจฉาชาตะ 
ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ  และรวมกับ  อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เกิดพรอมกัน    และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย.  
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           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก   
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดพรอมกัน  และโมหะ  เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่เกิดพรอมกัน   และหทัยวัตถุ 
เปนปจจัยแกโมหะ   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่เกิดภายหลัง   และโมหะ   เปน 
ปจจัย   แกกายน้ีที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   ปจฉาชาตะ   รวมกับ   อาหาระ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และกวฬีการาหาร 
เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อนิทริยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เกดิภายหลัง  และ 
รูปชีวิตินทรยี   เปนปจจัยแก   กฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๙๘๙] ๑๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ-  
เหตุกธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  และ สหชาตะ รวมกับ  ปุเรชาตะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธ  ๑  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาท่ีเกิดพรอมกัน    และหทัยวัตถุ   เปน  
ปจจัยแกขันธ ๓ และโมหะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาท่ีเกิดพรอมกัน  และโมหะ  เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
ขันธ ๒ และโมหะ ฯลฯ 
           [๙๙๐] ๑๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนาย  ฯลฯ พึงแจกเปน 
๓ วาระ  โดยนัยแหงทัสสเนนะ  พึงกําหนดเอาอุทธัจจะ. 
                       ๒๒.  นัตถิปจจัย ฯลฯ  ๒๔.  อวิคตปจจัย 
           เปนปจจัยดวยอํานาจของ  นัตถิปจจัย  ดวยอํานาจของ  วิคตปจจัย 
ดวยอํานาจของ  อวิคตปจจัย. 
 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                                          สุทธมูลกนยั 
           [๙๙๑]    ในเหตุปจจัย มี ๑๑ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๒๑ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๑๐ วาระ   ในอนันตรปจจัย   มี  ๑๗  วาระ   ในสมนันตร-  
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ปจจัย   มี ๑๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย  ม ี๑๗ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี 
๑๑ วาระ  ในนิสสยปจจัย   ม ี๑๗ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒๑ วาระ ใน 
ปุเรชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๕ วาระ  ในอาเสวนปจจัย 
มี ๑๗ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหาร- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอินทริยปจจัยมี ๗ วาระ ในฌานปจจัย  มี ๗ วาระ ใน 
มัคคปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนัตถิปจจัย  ม ี๑๗ วาระ  ในวิคต- 
ปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๑๗.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                            อนุโลม  จบ 
 
                                             ปจจนียนัย 
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๙๙๒]  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           [๙๙๓] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกเนว- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   เปนปจจัยดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย   เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           [๙๙๔] ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส-  
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
           [๙๙๕] ๓. ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๙๙๖] ๔.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
           [๙๙๗] ๕.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกทัสส- 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           [๙๙๘]  ๖.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย  เปนปจจัยดวยอํานายของอุป- 
นิสสยปจจัย. 
           [๙๙๙] ๗.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก-  
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ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย   เปนปจจัยดวยอํานาจของสห-  
ชาตปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๐๐] ๘.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
ปจจัยแกเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     ดวยอาํนาจ 
ของอารัมมณปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  เปนปจจัย  
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย    เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           [๑๐๐๑] ๙.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๐๐๒] ๑๐.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ 
ปจจัย  เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๐๐๓] ๑๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสสเนนนภาว-  
นายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย    เปนปจจัย  
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ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสย-  
ปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๐๐๔] ๑๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   และเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๐๐๕] ๑๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   เปนปจจัย   ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ในขอน้ี  สหชาตปจจัย ปุเรชาตปจจัย  เจือปนกันมีอยู  พึงกระทํา 
ตามในบาลี  เพ่ือท่ีจะนับ  พึงใครคราญแลวจึงนับ. 
           [๑๐๐๖] ๑๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมเปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ อินทริยะ 
           แมในขอนี้  เพราะอารัมมณปจจัย  เพราะอุปนิสสยปจจัย  ก็มีอยู แต 
ในบาลีไมมี   เมื่อจะนับ  พึงใครครวญแลวจึงนับ.   
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           [๑๐๐๗ ] ๑๕.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสส-  
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
           ในขอน้ี   สหชาตปจจัย  ปุเรชาตปจจัย  มีหัวขอปจจัยเจือปนดวยปจจัย 
ใดมีอยู   ปจจัยนั้นก็พึงกระทําตามในบาลี. 
           [๑๐๐๘] ๑๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   เปนปจจัย   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๐๐๙] ๑๗. ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           แมในขอนี้    สหชาตปจจัย   ปุเรชาตปจจัย    มีหัวขอน้ีปจจัยเจือปนดวย 
ปจจัยใดมีอยู. 
           [๑๐๑๐] ๑๘.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
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           มี ๕ อยาง  คือ  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ และ  
อินทริยะ   
           แมในขอนี้  อารัมมณปจจัย  อุปนิสสยปจจัย  ก็ม.ี 
           [๑๐๑๑]  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    และเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม    และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           [๑๐๑๒]  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     และเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย  เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           แมในขอนี้ก็มี    สหชาตปจจัย    ปุเรชาตปจจัย    วาระนั้นใดที่ไมได 
เขียนไว  วาระเหลาน้ันเมื่อน้ันในบาลี   ยอมไมเสมอกันโดยพยัญชนะ  วาระที่ 
ไมไดเขียนไวใหบาลีเหลาน้ัน     จํานวนปรากฏแลว  ถาเกิดสงสัย  พึงพิจารณา 
ดูในอัตถปจจัย  ในอนุโลม. 
 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๐๑๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๒๑  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๒๑ 
วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๒๑  วาระ  ใน- 
นสมนนัตรปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๒๑  วาระ  ในนอัญญ-  
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มัญญปจจัย  มี ๒  วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  
มี ๒๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒๑  วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒๑ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย ๒๑  วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒๑ วาระ ในนวิปากปจจัย 
มี ๒๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี  ๒๑ วาระ  ในนอินทรยิปจจัย  ม ี๒๑  วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในโนอัตถิปจจัย มี 
๒๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๒๑ วาระ ใน 
โนอวิคตปจจัย มี ๒๑ วาระ.  
           ทั้งหมด  พึงนับอยางนี้. 
                                           ปจจนียนัย  จบ 
 
                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๐๑๔]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑๑ วาระ... 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   มี ๑๑ วาระ   ในนส- 
นันตรปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๓ วารในนอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในน- 
วิปากปจจัย   มี ๓   วาระ ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอินทริยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย   มี ๑๑ วาระ  ในน  
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สัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  
มี  ๑๑ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้.   
                                        อนุโลมปจจนียะ  จบ 
 
                                            ปจจนียานุโลม 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๐๑๕]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒๑ วาระ... 
ในอธิปติปจจัยมี ๑๐ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๑๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ 
ในนิสสปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในอุปนสิสยปจจัย    มี ๒๑วาระ   ในปุเรชาต  
ปจจัย  มี ๕ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย  ม ี ๕ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๑๗ 
วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ  ในวิปากปจจัยมี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในอินทริยปจจัย   มี ๗ วาระ   ในฌานปจจัย   มี ๗ วาระ  ใน- 
มัคคปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย   ม ี๑๗ วาระ   ในนัตถิปจจัย    มี ๑๗ วาระ   ใน- 
วิคตปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑๗ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                            ปจจนียานุโลม  จบ 
                             ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  ที่ ๙  จบ  
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                             อรรถกถาทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  
           ใน   ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ   ผูศึกษาพึงทราบการจําแนก 
ธรรมที่มีเหตุอันพึงละดวยทัสสนะ โดยนัยที่ทานกลาวไวในอรรถกถากัณฑ (ใน 
ธัมมสังคณีบาลี) โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ จัดเขาในหมวดท่ี  ๓  
เพราะไมมีเหตุ.   ในอธกิารน้ีธรรมเหลาใดมีเหตุที่พึงละดวยทัสสนะและภาวนา 
ดังกลาวมาแลวน้ัน     ธรรมเหลาน้ันชื่อวามีเหตุที่พึงละ.    ธรรมเหลาใดไมมีเหตุ 
ธรรมเหลาน้ันชื่อวาไมมีเหตุที่พึงละดวยทัสสนะและภาวนา     ผูศึกษาพึงทราบ 
วิภาคแหง ปหาตัพพเหตุกธรรม และ นปหาตัพพเหตุกธรรม ดงัน้ีแลว 
พึงทราบคําที่เหลือ    ตามแนวแหงลักษณะท่ีแสดงไวในทัสสเนนปหาตัพพติกะ 
และกุสลติกะ. 
                            อรรถกถาทัสสเนนปหาตัพพเหตุติกะ  จบ  
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                                 ๑๐.  อาจยคามิติกะ  
                                       ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย  
           [๑๐๑๖] ๑.  อาจยคามิธรรม  อาศัยอาจคามิธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ อาศัย 
ขันธ ๒. 
                       ๒.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    อาศัยอาจยคามิ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม 
                       ๓.  อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
อาศัยอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอาจยคามิ- 
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒. 
           [๑๐๑๗]  ๔.  อปจยคามิธรรม  อาศัยอปจยคามิธรรม เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอปจยคามิธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย  
ขันธ ๒. 
                       ๕.   เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยอปจยคามิ- 
ธรรม เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม 
                       ๖.  อปจยคามิธรรม     และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม  อาศัยอปจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจยั 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอปจยคามิธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒. 
           [๑๐๑๘] ๗.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามิ- 
นาปจยคามิธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินา- 
ปจยคามธิรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเนวาจย- 
คามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ. 
           หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯมหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.  
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           [๑๐๑๙]  ๘.  เนวาจยคมินาปจยคามิธรรม    อาศัยอาจยคามิ-  
ธรรม   และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม  และมหาภูต- 
รูปทั้งหลาย.  
                       ๙.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    อาศัยอปจยคามิ- 
ธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอปจยคามิธรรม  และมหาภูต- 
รูปทั้งหลาย.  
 
                                       ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๑๐๒๐] ๑.  อาจยคามิธรรม  อาศัจอาจยคมิธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           [๑๐๒๑] ๒.  อปจยคามิธรรม  อาศัยอปจยคามิธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอปจยคามิธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           [๑๐๒๒] ๓.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามิ- 
นาปจยคามิธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย  
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           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ  
อาศัยขันธ  ๒.  
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ. 
 
                                      ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๐๒๓]  ๔.  อาจยคามิธรรม   อาศัยอาจยคามิธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระ ๑ - ๓) 
                         ๔.  อปจยคามิธรรม  ฯลฯ     เพราะอธิปติปจจัย    มี  ๓ 
วาระ   (วาระ๔- ๖) 
                         ๗.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัย เนวาจยคามิ- 
นาปจยคามิธรรม  ฯลฯ    ม ี๑ วาระ  ปฏิสนธิ  ไมมี. 
          คือ  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปที่เปน 
อุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                         ๘.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม 
และเนวาจยคามินาปจยคามธิรรม  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอปจยคามิธรรม   และมหาภูต- 
รูปทั้งหลาย.                                                                             
                         ๙.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     อาศัยอปจยคามิ- 
ธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ   เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธเปนอปจยคามิธรรม    และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย.  
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                   ๔. อนันตรปจจัย ฯลฯ  ๒๓.  อวิคตปจจัย  
           [๑๐๒๔]  อาจยคามิธรรม  อาศัยอาจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะ 
อนันตรปจจัย   เพราะ   สมนันตรปจจัย   เพราะ   สหชาตปจจัย   พึง 
กระทํามหาภูตรูปท้ังหมด.  
           เพราะ   อัญญมัญญปจจัย   จติตสมุฏฐานรูปก็ดี  กฏัตตารูปก็ดี 
อุปาทารูปก็ดี  ไมม.ี 
           เพราะ  นิสสยปจจัย  เพราะ  อปุนิสสยปจจัย  เพราะ  ปุเรชาต- 
ปจจัย   เพราะ  อาเสวนปจจัย   เพราะ  กัมมปจจัย   เพราะ  วิปากปจจัย 
เพราะ  อาหารปจจัย   เพราะ  อินทริยปจจัย   เพราะ     ฌานปจจัย  เพราะ 
มัคคปจจัย   เพราะ     สมัปยุตตปจจัย    เพราะ  วิปปยุตตปจจัย    เพราะ 
อัตถิปจจัย  เพราะ นัตถิปจจัย  เพราะ  วิคตปจจัย  เพราะ  อิวิคตปจจัย. 
 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๓ วาระ    ในสหชาตปจจัย    ม ี ๙วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย   มี ๙ วาระ  ในวิปาก 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๙ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ 
ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ  ในมัคคปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี  
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๓ วาระ  ในวิปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในนัตถ ิ 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้.  
                                           อนุโลม จบ 
  
                                           ปจจนียนัย 
                                       ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๐๒๖] ๑.  อาจยคามิธรรม   อาศัยอาจยคามิธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธ  
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           [๑๐๒๗]  ๒.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามิ- 
นาปจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามิ- 
นาปจยคามิธรรม   ซึ่งเปนเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           พาหิรรูป .. .อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.  
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                                 ๑.  นอารัมมณปจจัย 
           [๑๐๒๘] ๑.  เนวาจยคมินาปจยคามิธรรม  อาศัยอาจยคามิ-  
ธรรม ฯลฯ    เพราะนอารัมมณปจจัย  
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม. 
                          ๒.  เนวายคามินาปจยคามิธรรม     อาศัยอปจยคามิ- 
ธรรม   ฯลฯ   เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม. 
           [๑๐๒๙] ๓.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามิ- 
นาปจยคามิธรรม  ฯลฯ    เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  
           พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  ฯลฯ. 
           [๑๐๓๐] ๔.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     อาศัยอาจคามิ- 
ธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม   และ.มหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.  
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           [๑๐๓๑] ๕.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   อาศัยอปจยคามิ-  
ธรรม และเนวาจยคามิธรรม ฯลฯ  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอปจยคามิธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
  
                                 ๓.  นอธิปติปจจัย 
           [๑๐๓๒] ๑.  อาจยคามิธรรม อาศัยอาจคามิธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ 
                         ๔.  อปจยคามิธรรม  อาศัยอปจยคามิธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ อธิปติธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม อาศยัขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจย-  
คามิธรรม. 
                         ๕.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยเนวาจยคามิ-  
นาปจยคามิธรรม  ฯลฯ   เพราะนอธปิติปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินา- 
ปจยคามิธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           พาหิรรูป ... สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 221 

           [๑๐๓๓] ๔.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   อาศัยอาจยคามิ-  
ธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.  
                       ๔. นอนันตรปจจัย ฯลฯ  ๙.  นปจฉาชาตปจจัย 
           [๑๐๓๔]  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยอาจยคามิธรรม 
ฯลฯ   เพราะนอนันตรปจจัย  เพราะนสมนันตรปจจัย  เพราะนอัญญ- 
มัญญปจจัย  เพราะนอุปนิสสปจจัย  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           มี ๗ วาระ  เหมือนกับ  กุสลติกะ. 
           เพราะนปจฉาชาตปจจัย   (มี ๙ วาระ) 
 
                                  ๑๐.  นอาเสวนปจจัย 
           [๑๐๓๕] ๑.  อาจยคามิธรรม   อาศัยอาจยคามิธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๑ - ๓) 
                         ๔. เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   อาศัยอปจยคามิ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม. 
                         ๕.  เนวจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยเนวจยคามิ- 
นาปจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           มี ๑ วาระ  พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหมด.  
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           [๑๐๓๖] ๖.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     อาศัยอาจยคามิ- 
ธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยที่เปนอาจยคามิธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.    
                         ๗.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     อาศัยอาจยคามิ- 
ธรรม   และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอาเสวน- 
ปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอปจยคามิธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
 
                                     ๑๑.  นกมัมปจจัย 
           [๑๐๓๗] ๑.  อาจยคามิธรรม  อาศัยอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนอาจยคามิธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิ- 
ธรรม.                                                                                    
                         ๒.  อปจยคามิธรรม    อาศัยอปจยคามิธรรม   ฯลฯ 
เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนอปจยคามิธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิ- 
ธรรม. 
                         ๓.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    อาศัยเนวาจยคา- 
มินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ   เพราะนกัมมปจจัย 
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           คือ   เจตนาท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ี  
เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม.  
           พาหิรรูป...   อาหารสมุฏฐานรูป...   อุตุสมฏุฐานรูป ฯลฯ   มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                         ๑๒.  นวปิากปจจัย  ฯลฯ  ๒๐.  โนวิคตปจจัย 
           [๑๐๓๘] ๑.  อาจยคามิธรรม   อาศัยอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนวิปากปจจัย  พึงใสใหเต็ม.  ปฏิสนธิ  ไมมี ฯลฯ. 
           เพราะนอาหารปจจัย   เพราะนอินทริยปจจัย   เพราะนณาน- 
ปจจัย  เพราะนมัคคปจจัย เพราะนสัมปยุตตปจจัย  เพราะนวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           เพราะโนนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย. 
 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๐๓๙]   ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย    ม ี๖ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร-  
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  
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มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ  
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี 
๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วานะ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ  ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                             ปจจนียนัย  จบ  
 
                                          อนุโลมปจจนียนัย 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๐๔๐]   เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๕  วาระ   ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๖ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   ม ี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 ๗ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี  ๕ วาระ. 
                 พึงนับอยางนี้. 
                                          อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
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                                         ปจจนียานุโลม  
                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๐๔๑]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ...ใน 
อนันตรปจจัย   มี ๒ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี  ๒ วาระ   ในสหชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนิสสยปจจัย   มี ๒ วาระ ใน 
ปุเรชาตปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย   มี ๒ 
วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๒ วาระ   ในอินทริย- 
ปจจัย   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  ม ี๒ วาระ  ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                               ปฏิจจวาระ  จบ 
           สหชาตวาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ.       
      
                                                  ปจจยวาระ 
                                                  อนุโลมนัย             
                                                ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๐๔๒] ๑.  อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ อาศัย   
ขันธ ๒. 
                         ๒.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     อาศัยอาจยคามิ- 
ธรรม   ฯลฯ  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม  
                         ๓.  อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
อาศัยอาจยคามิธรรม 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนอาจยคามิ- 
ธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๔.  อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม มี ๓ วาระ. 
           [๑๐๔๓] ๗.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   อาศัยเนวาจยคา- 
มินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนเนวาจยคามิ 
นาปจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ                                              
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยหทยวัตถุ  
                         ๘.  อาจยคามิธรรม   อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม   ฯลฯ   เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม  อาศัยหทยวัตถุ.  
                         ๙.  อปจยคามิธรรม   อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม   ฯลฯ  
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                        ๑๐.  อาจยคามิธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   ฯลฯ  
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมอาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                         ๑๑.  อปจยคามิธรรม     และเนวาจยคามนิาปจยคามิ 
ธรรม  อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๑๐๔๔]  ๑๒.  อาจยคามิธรรม    อาศัยอาจยคามิธรรม    และ 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
                           ๑๓.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยอาจยคามิ- 
ธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   ฯลฯ   เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม   และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.  
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                         ๑๔.  อาจยคามิธรรม    และเนวาจยคามินาปจยคามิ-  
ธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม  และเนวจยคามินาปจยคามิธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม     และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.                                                                                 
                         ๑๕.  อปจยคามิธรรม   อาศัยอปจยคามิธรรม   และ 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ มี ๓ วาระ  (รวมเปน  ๑๗ วาระ) 
 
                                    ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๑๐๔๕] ๑.  อาจยคามิธรรม  อาศัยอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ ฯลฯ อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนอาจคามิธรรม 
                         ๒.  ฯลฯ   อาศัยอปจยคามิธรรม  ม ี๑ วาระ 
           [๑๐๔๖]   ๓.   เนวจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยเนวาจยคา-     
มนิาปจยคามิธรรม  ฯลฯ 
           คือ    ขันธ  ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ 
อาศัยขันธ  ๒ ฯลฯ  
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           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ.  
           จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ   อาศัยกายายตนะ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๔.  อาจยคามิธรรม    อาศัยเนวาจยคามิาปจยคามิ- 
ธรรม ฯลฯ  
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๕.  อปจยคามิธรรม    อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม  ฯลฯ  
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอปจยคามิธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           [๑๐๔๗] ๖.   อาจยคามิธรรม  อาศัจอาจยคามิธรรม  และ 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๐๔๘] ๗.  อปจยคามิธรรม    อาศัยอปจยคามิธรรม  และ 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอปจยคามิธรรม และหทยวัตถุ  ฯลฯ 
อาศัยขันธ  ๒ ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 230 

                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๐๔๙] ๑.  อาจยคามิธรรม  อาศัยอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  
เพราะอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ  ฯลฯ  อาศัยอปจยคามิธรรม ม ี๓ วาระ. 
                         ๗.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคมิธรรม  ฯลฯ ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยหทยวัตถุ.  
                         ๘.  อาจยคามิธรรม  อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม ฯลฯ 
           แมในขอนี้  ปจจัยสงเคราะหก็เหมือนกับเหตุปจจัย. 
 
                    ๔.  อนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๖. สหชาตปจจัย          
           [๑๐๕๐] ๑.  อาจยคามิธรรม  อาศัยอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  
เพราะอนันตรปจจัย,  เพราะ  สมนันตรปจจัย ,  เพราะ สหชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                         ๔.  อปจยคามิธรรม  ม ี๓ วาระ. 
                         ๗.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยเนวาจยคา- 
มินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามิ- 
นาปจยคามิธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ  ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
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           จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ   อาศัยกายายตนะ  
ฯลฯ อาศัยหทยวัตถุ.  
                         ๘.  อาจยคามิธรรม   อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม  ฯลฯ  เพราะสหชาตปจจัย ฯลฯ 
          พึงกระทําปจจัยสงเคราะหทั้งหลาย. 
 
               ๗.  อัญญมัญญปจจัย ฯลฯ  ๒๓. อวิคตปจจัย 
           [๑๐๕๑]    ฯลฯ   อาศัยอปจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะ  อัญญมัญญ- 
ปจจัย,    เพราะ นิสสยปจจัย   เพราะ อุปนิสสยปจจัย, เพราะ ปุเรชาต- 
ปจจัย,  เพรา ะ  อาเสวนปจจัย,  เพราะ  กมัมปจจัย,  เพราะ  วิปากปจจัย,   
เพราะ อาหารปจจัย    เพราะ  อินทริยปจจัย,  เพราะ   ฌานปจจัย, เพราะ 
มัคคปจจัย,  เพราะ  สัมปยุตตปจจัย    เพราะ  วิปปยุตตปจจัย,  เพราะ 
อัตถิปจจัย   เพราะ นัตถิปจจัย, เพราะ  วิคตปจจัย  เพราะ อวคิตปจจัย. 
 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๕๒]  ในเหตุปจจัย   มี ๑๗ วาระ ในอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในอิธปติปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย    ๗ วาระ ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๑๗ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในอาเสวนปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในกัมมปจจัย    ม ี๑๗ วาระ  ใน  
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วิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๑๗ วาระ  ในอินทริยปจจัย   ใน  
ฌานปจจัย ในมัคคปจจัย  (แตละปจจัย) มี ๑๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๗ 
วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอัตถิปจจัย   มี ๑๗ วาระ  ในนัตถ ิ
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๑๗ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้.  
                                            อนุโลมนัย  จบ 
 
                                               ปจจนียนัย 
                                            ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๐๕๓] ๑.  อาจยคามิธรรม   อาศัยอาจยคามิธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                         ๒.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยเนวาจยคามิ- 
นาปจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ เปนเนวาจยคามินา 
ปจยคามิธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ อาศัยมหา- 
ภูตรูป  ๑. ฯลฯ 
           จักขุวิญญาณ    อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ    อาศัยกายาตนะ 
ขันธทั้งหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ.  
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                         ๓.  อาจยคามิธรรม    อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ-  
ธรรม  ฯลฯ  เพราะนเหตุปจจัย  
           คือ  โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยหทย- 
วัตถุ 
           [๑๐๕๔]  ๔.  อาจยคามิธรรม     อาศัยอาจยคามิธรรม     และ 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธ 
ที่หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะและหทยวัตถุ. 
 
                                     ๒.  นอารัมมณปจจัย 
           [๑๐๕๕] ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    อาศัยอาจยคามิ- 
ธรรม   ฯลฯ   เพราะนอารัมมณปจจัย  ฯลฯ เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ. 
 
                                         ๓.  นอธิปติปจจัย 
           [๑๐๕๖] ๑.  อาจยคามิธรรม    อาศัยอาจยคามิธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                         ๔.  อปจยคามิธรรม    อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ     อธิปติธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อปจยคามิธรรม.  
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                         ๕. เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ  
           คือ   สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ  จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ 
กายายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   อาศัยหทย-  
วัตถุ.   
                         ๖.  อาจยคามิธรรม   อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม  ฯลฯ เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจคามิธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๗.  อปจยคามิธรรม    อาศัยเนวจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม ฯลฯ  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๘.  อาจยคามิธรรม      และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม   อาศัยเนวจายคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทยวัตถุ,  จิตตสมุฏฐาน- 
รูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๑๐๕๗] ๙.  อาจยคามิธรรม     อาศัยอาจยคามิธรรม     และ 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอาจยคามิธรรม  และหทยวัตถุ  ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๑๐.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    อาศัยอาจยคามิ- 
ธรรม   และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ   
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม  และมหาภูตรูป  
ทั้งหลาย.  
                         ๑๑.  อาจยคามิธรรม   และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม  อาศัยอาจยคามิธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.  
           [๑๐๕๘] ๑๒.  อปจยคามิธรรม    อาศัยอปจยคามิธรรม  และ 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   ฯลฯ   เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ     อธิปติธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม      อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อปจยคามิธรรม   และหทยวัตถุ. 
                 ๔.  นอนันตรปจจัย ฯลฯ  ๙.  นปจฉาชาตปจจัย 
           เพราะนอนันตรปจจัย เพราะนสมนันตรปจจัย เพราะนอัญญ- 
มัญญปจจัย  เพราะนอุปนิสสยปจจัย   เพราะนปุเรชาตปจจัย   เหมือน 
กับปฏิจจวาระ  มี ๗ วาระ. 
           เพราะนปจฉาชาตปจจัย  พึงใสใหเต็ม. 
 
                                   ๑๐.  นอาเสวนปจจัย     
           [๑๐๕๙] ๑.  อายคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะ 
นอาเสวนปจจัย ม ี๓ วาระ.  
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                         ๔.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    อาศัยอปจยคามิ-  
ธรรม  ฯลฯ  เพราะนอาเสวนปจจัย  
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม. 
                         ๕.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยเนวาจยคามิ- 
นาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
           คือ   สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  ฯลฯ  อาศัยจักขายตนะ    อาศัยหทย- 
วัตถุ. 
                         ๖.  อาจยคามิธรรม     อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ-  
ธรรม      เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๗. อาจยคามิธรรม    และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม  อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   ฯลฯ  
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทยวัตถุ จิตตสมุฏฐาน- 
รูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๑๐๖๐] ๘.  อาจยคามิธรรม  อาศัยอาจยคามิธรรม  และเนวา- 
จยคามินาปจยคามิธรรม    ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๙.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    อาศัยอาจยคามิ- 
ธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ   
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.   
                         ๑๐.  อาจยคามิธรรม      และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม  อาศัยอาจยคามิธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ 
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม     และมหาภูตรูป 
ท้ังหลาย. 
                         ๑๑.  เนวาจยคามินาปจยาคามิธรรม   อาศัยอปจยคามิ- 
ธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ    จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธที่เปนอปจยคามิธรรม   และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                     ๑๑.  นกมัมปจจัย 
           [๑๐๖๑] ๑.  อาจยคามิธรรม   อาศัยอาจยคามิธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนอาจยคามิธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิ- 
ธรรม. 
                         ๒.  อปจยคามิธรรม    อาศัยอปจยคามิธรรม  ฯลฯ  
เพราะนกัมมปจจัย  
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           คือ   เจตนาท่ีเปนอปจยคามิธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิ-  
ธรรม. 
                         ๓.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    อาศัยเนวาจยคามิ- 
นาปจยคามิธรรม ฯลฯ  เพราะนกัมมปจจัย  
           คือ   เจตนาท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ี 
เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม. 
           พาหิรรูป. .. อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           เจตนาที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๔.   อาจยคามิธรรม    อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม  ฯลฯ เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนอาจยคามิธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๕.   อปจยคามิธรรม    อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม    ฯลฯ  เพราะนกมัมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนอปจยคามิธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
           [๑๐๖๒] ๖.  อาจยคามิธรรม  อาศัยอาจยคามิธรรม  และเนวา- 
จยคามินาปจยคามิธรรม   ฯลฯ    เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนอาจยคามิธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิ-  
ธรรม  และหทยวัตถุ.  
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           [๑๐๖๓] ๗.  อปจยคามิธรรม    อาศัยอปจยคามิธรรม  และ  
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนอปจยคามิธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิ- 
ธรรม   และหทยวัตถุ.  
 
                                       ๑๒.  นวิปากปจจัย 
           [๑๐๖๔] ๑.  อาจยคามิธรรม  อาศัยอาจยคามิธรรม  ฯลฯ  เพราะ 
นวิปากปจจัย 
           พึงกระทําใหเต็ม  (๑๗ วาระ)  ในปฏิสนธิขณะ  ไมมี. 
 
                      ๑๓.   นอาหารปจจัย ฯลฯ ๑๖. นมัคคปจจัย  
           [๑๐๖๕] ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  อาศัยเนวาจยคามิ- 
นาปจยคามิธรรม ฯลฯ   เพราะนอาหารปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           [๑๐๖๖] ฯลฯ  เพราะนอินทริยปจจัย 
           คือ    พาหิรรูป ...    อาหารสมุฏฐานรูป...    อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  รปูชีวิตินทรีย  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๑๐๖๗]   ฯลฯ   เพราะนฌานปจจัย 
           คือ     ปญจวิญญาณ...   พาหิรรูป...   อาหารสมุฏฐานรูป ...  อุตุ- 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ  
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           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ   
           จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ 
           [๑๐๖๘]   ฯลฯ  เพราะนมัคคปจจัย 
           คือ  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ อาศัยกายายตนะ. 
           เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุ. 
                ๑๗.  นสมัปยุตตปจจัย  ฯลฯ  ๒๐.  โนวิคตปจจัย 
           ฯลฯ    เพราะนสัมปยุตตปจจัย  เพราะนวิปปยุตตปจจัย  เหมือน 
กับปฏิจจวาระ  มี ๓ วาระ. 
           เพราะโนนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย. 
 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๐๖๙] ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๒  วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี  ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี  ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑๗ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย มี  ๑๑ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๗ วาร  ในนวิปากปจจัย 
มี  ๑๗  วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  
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ในนฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  
มี ๕ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                           ปจจนียะ  จบ 
 
                                       อนุโลมปจจนียนัย 
           [๑๐๗๐]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ...ในน 
อธิปติปจจัย  มี ๑๒ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี  ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัยมี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑๗ วาระ 
โนนอาเสวนปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๑๗ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี  ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี  ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                        อนุโลมปจจนียะ  จบ 
 
                                           ปจจนียานุโลมนัย 
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๐๗๑]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ...ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๔ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย  
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มี  ๔ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๔ วาระ  
ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๔ วาระ  โนปุเรชาตปจจัย  มี  ๔  วาระ  ในอาเสวนปจจัย 
มี ๔ วาระ   โนกัมมปจจัย  ม ี ๔   วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหาร-  
ปจจัย  มี  ๔   วาระ  ในอินทริยปจจัย  มี ๔ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในมัคคปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๔ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย 
มี ๔  วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๔  วาระ  ในนัตถิปจจัย   มี ๔ วาระ  ในวิคต- 
ปจจัย  มี ๔ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๔ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                             ปจจนียานุโลม  จบ 
                                        ปจจยวาระ  จบบริบูรณ 
           นิสสยวาระ  เหมือนกับ  ปจจยวาระ.  
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                                        สังสัฏฐวาระ  
                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย  
           [๑๐๗๒]  อาจยคามิธรรม  เจือกับอาจคามิธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ  ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม  ฯลฯ  เจือกับขันธ ๒. 
           [๑๐๗๓]    อปจยคามิธรรม   เจือกับอปจยคามิธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอปจยคามิธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๐๗๔]  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เจือกับ  เนวาจยคา- 
มินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           [๑๐๗๕]  อาจยคามิธรรม  เจือกับอาจยคามธิรรม  เกิดขึน้ 
เพราะ  อารมัมณปจจัย    เพราะ  อธปิติปจจัย  เพราะ  อนันตรปจจัย 
เพราะ สมนนัตรปจจัย   เพราะ สหชาติปจจัย  เพราะ  อัญญมัญญปจจัย 
เพราะ  นิสสยปจจัย   เพราะ   อุปนิสสยปจจัย   เพราะ  ปุเรชาตปจจัย 
เพราะ  อาเสวนปจจัย   เพราะ  กมัมปจจัย    เพราะ วิปากปจจัย  เพราะ  
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อาหารปจจัย   เพราะ อินทริยปจจัย  เพราะ  ฌานปจจัย   เพราะ   มัคค-  
ปจจัย   เพราะสัมปยุตตปจจัย   เพราะวิปปยุตตปจจัย   เพราะ  อัตถิ- 
ปจจัย  เพราะ นัตถิปจจัย   เพราะ วิคตปจจัย   เพราะ อวิคตปจจัย. 
 
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๗๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในมัคคปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย   มี 
๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในอัตถปิจจัย  มี ๓ วาระ   ในนตัถิ- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          อนุโลมนัย  จบ 
 
                                              ปจจนียนัย 
                                            ๑.   นเหตุปจจัย 
           [๑๐๗๗]  อาจยคามิธรรม       เจือกับอาจยคามธิรรม     เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย  
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           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   เจือกับ  
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           [๑๐๗๘]  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     เจือกับเนวาจยคา- 
มินาปจยคามิธรรม   ฯลฯ   เพราะนเหตุปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
 
                ๒.  นอธิปติปจจัย  ฯลฯ   ๕.  นอาเสวนปจจัย    
           [๑๐๗๙] ๑.  อาจยคามิธรรม   เจือกับอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย  เพราะนปุเรชาตปจจัย  เพราะนปจฉาชาตปจจัย 
เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ  ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           [๑๐๘๐] ๒.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   เจือกับเนวาจยคา 
มินาปจยคามิธรรม ฯลฯ  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑  ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
 
                     ๖.  นกมัมปจจัย  ฯลฯ   ๑๐.  นวิปปยตุตปจจัย    
           เพราะนกัมมปจจยั  เพราะนวิปากปจจัย เพราะนฌานปจจัย 
เพราะนมัคคปจจัย   เพราะนวิปยุตตปจจัย.  
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                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
           [๑๐๘๑]   ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ ในนอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                             ปจจนียนัย  จบ 
 
                                            อนุโลมปจจนียนัย  
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๐๘๒]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ ...ในน- 
ปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิป- 
ปยุตตปจจัย มี  ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                              ปจจนียานุโลมนัย 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๐๘๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ... ใน 
อนันตรปจจัย  ในสมนันตรปจจัยในสหชาตปจจัย  ในอญัญมญัญปจจัย ในนิสสย-  
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ปจจัย   ในอุปนิสสยปจจัย   ในปุเรชาตปจจัย   ในอาเสวนปจจัย  ในกัมมปจจัย  
แตละปจจัย   มี ๒ วาระ   ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๒ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๒ วาระ  ในมัคคปจจัย 
มี ๑  วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  ในอัตถิปจจัย 
ในนัตถิปจจัย  ในวิคตปจจัย   ในอวิคตปจจัย   แตละปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้.  
                                             ปจจนียานุโลม  จบ 
                                               สังสัฏฐวาระ  จบ 
           สัมปยุตตวาระเหมือนกับสังสัฏฐวาระ.          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 248 

                                       ปญหาวาระ  
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั                      
           [๑๐๘๔]  ๑.  อาจยคามิธรรม      เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนอาจยคามิธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๑๐๘๕]  ๒.  อาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจย- 
คามิธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๑๐๘๖]  ๓.   อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม และ 
เนวาจยคามิยนาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของปจจัย. 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนอาจคามิธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๑๐๘๗]  ๔.  อปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๔ ๕ ๖)  
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           [๑๐๘๘]  ๗.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวา-  
จยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
           เหตุทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม      เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  เหตุทั้งหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 
                                    ๒.  อารมัมณปจจัย   
           [๑๐๘๙]  ๑.  อาจยคามิธรรม     เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ บุคคลใหทาน  สมาทานศีล การทําอุโบสถกรรมแลว  ยอมพิจารณา 
กุศลกรรมนัน้. 
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           บุคคลออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน. 
           พระเสกขบุคคลท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว,  พิจารณากิเลสที่ขม 
แลว   รูซึ่งกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
           พระเสกขบุคคล   หรือ   ปุถชุน   พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อาจยคานิธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา,  ยอมยินดี 
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภขันธนั้น     ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทิฏฐิ   ฯลฯ 
วิจิกิจฉา ฯลฯ  อุทธัจจะ ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน.  
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           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอาจยคามิธรรม  ดวย  
เจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายคนกุศล  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตกุศล  ดวยอํา- 
นาจของอารัมมณปจจัย. 
           อากิญจัญญายตนกุศล  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญาตนกุศล. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิญาณ  แก 
เจโตปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ   แกอนาคตตัง- 
สญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๐๙๐]  ๒.  อาจยคามิธรรม    เปนปจจัยแกเนวาจยคามินา- 
ปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   พระอรหันตพิจารณากิเลสที่ละแลว,  รูซึ่งกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิด  
ข้ึนแลวในกาลกอน. 
           บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม   โดยความเปน 
ของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนันตตา. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอาจยคามิธรรม  ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           พระเสกขบุคคล   หรือ   ปุถชุน    พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปน 
อาจยคามิธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข  เปนอนัตตา  เมื่อกุศล 
ดับไปแลว   ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบากยอมเกิดข้ึน.  
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           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิ-  
ธรรม    เพราะปรารภขันธนั้น   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน    โทมนัส    ยอมเกิดข้ึน 
เมื่ออกุศลดับไปแลว   ตารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก  ยอมเกิดข้ึน.   
           อากาสานัญจายตนกุศล    เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนวิบาก    และ 
กิริยา  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           อากิญจัญญายตนกุศล       เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก 
กิริยา  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.                            
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม    เปนปจจัยแกเจโคปริยญาณ  แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมปูคญาณ  แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๐๙๑]  ๓.  อปจยคามิธรรม    เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  พระเสกขบุคคลท้ังหลายออกจากมรรคแลว   ยอมพิจารณามรรค. 
           บุคคลยอมรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอปจยคามิธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ  แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกอนาคตังสญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๐๙๒] ๔.  อปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจย- 
คามิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ  พระอรหันตออกจากมรรคแลว   พิจารณามรรค.  
           บุคคลยอมรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอปจยคามิธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ.  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม   เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ  แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกอนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
           [๑๐๙๓]  ๕.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม      เปนปจจัยแก 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจยั. 
           คือ  พระอรหันตพิจารณาผล  พิจารณานิพพาน. 
           พระอรหันตพิจารณาเห็นจักษุ   โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข 
เปนอนัตตา. 
           พิจารณาเห็นโสตะ  ฯลฯ   หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคา- 
มินาปจยคามิธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข   เปนอนัตตา. 
           ยอมเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต    ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม   ดวยเจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนกิริยา    เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนกิริยา  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           อากิญจัญญายตนกิริยา  เปนปจจัยแกเนวสัญญายาตนกิริยา.  
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           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน  
ปจจัยแกกายวิญญาณ.  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิ- 
วิญญาณ   แกเจโตปริยญาณ   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกอนาคตังสญาณ 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๐๙๔] ๖.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     เปนปจจัยแก 
อาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           คือ  พระเสกขบุคคลท้ังหลายพิจารณาผล   พิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู   แกโวทาน  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
           พระเสกขบุคคล  หรือ   ปุถชุน   พิจารณาเห็นจักษุ   โดยความเปน 
ของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา   ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะ 
ปรารภจักษุนั้น  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณาเห็นโสตะ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ   พิจารณาเห็นขันธทั้งหลาย 
ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 
อนัตตา   ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น    ราคะ 
ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน  วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ 
           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           ยอมรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต    ที่เปนเนวาจยคามินาปจย- 
คามิธรรม   ดวยเจโตปริยญาณ.  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิ  
วิธญาณ   แกเจโตปริยญาณ   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกอนาคตังสญาณ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.                                         
           [๑๐๙๕]  ๗.   เนวาจยคามินาปจตยคามิธรรม     เปนปจจัยแก 
อปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           คือ   นิพพาน  เปนปจจัยแกมรรค   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 
                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๐๙๖] ๑.  อาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           มี ๒ อยาง  คือ  ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ 
           บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว  กระทํากุศลกรรม 
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           บุคคลกระทํากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว  พิจารณา. 
           บุคคลออกจากฌาน     กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา.  
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           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปน  
อาจยคามิธรรม    ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ   ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๐๙๗] ๒.  อาจยคามิธรรม     เปนปจจัยแกเนวาจยคามินา- 
ปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอาจคามิธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง 
หลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๐๙๘]  ๓.  อาจยคามิธรรม    เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม 
และเนวาจยคามินาปจยคามธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           มีอยางเดียว  คือเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           [๑๐๙๙] ๔.  อปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
           [๑๑๐๐] ๕.  อปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           พระเสขบุคคลท้ังหลายออกจากมรรค    กระทําธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว   พิจารณา.                  
           [๑๑๐๑] ๖.  อปจยคามิธรรม     เปนปจจัยแกเนวาจยคามินา- 
ปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือ ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอรหันตออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลว   พิจารณา. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย.  
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           [๑๑๐๒] ๗.   อปจยคามิธรรม     เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม  
และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   ไดแก 
           อธิปติธรรมเปนอปจยคามิธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจชองอธิปติปจจัย.  
           [๑๑๐๓] ๘.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวา- 
จยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอรหันตกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     พิจารณา, 
กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  พิจารณา. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกผล   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๑๐๔] ๙.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแก 
อาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
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           พระเสกขบุคคลท้ังหลาย  กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  
พิจารณา,  กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู    แกโวทาน   ดวยอํานาจของอธิปติ-   
ปจจัย.  
           บุคคลการทําจักษุใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ยอมยินดี   ยอม 
เพลิดเพลิน ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําหทยวัตถุ   ฯลฯ 
ขันธทั้งหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ราคะ    ยอม 
เกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           [๑๑๐๕]  ๑๐.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     เปนปจจัยแก 
อปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกมรรค  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย ฯลฯ  เปน 
ปจจัย ฯลฯ 
 
                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๑๑๐๖] ๑.   อาจยคามิธรรม     เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอาจยคามิธรรม   ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแก  
ขันธทั้งหลายที่เปนอาจยคามิธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู,  อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย.  
           [๑๑๐๗] ๒. อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม ฯลฯ  
           คือ   โคตรภู  เปนปจจัยแกมรรค,   โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๑๐๘] ๓.  อาจยคามิธรรม    เปนปจจัยแกเนวาจยคามินา- 
ปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลมของพระเสกขบุคคล   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ,    เนวสัญญานา- 
สัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ     เปนปจจัยแกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
           [๑๑๐๙] ๔.  อปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวาจยคามินา- 
ปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   มรรค   เปนปจจัยแกผล  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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           [๑๑๑๐] ๕.   เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวา-  
จยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย                   
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ที่เกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ,  ภวังค  เปนปจจัยแกอาวัชชนะ,  กริิยา 
เปนปจจัยแกวุฏฐานะ,    อนุโลมของพระอรหันต      เปนปจจัยแกผลสมาบัติ, 
เนวสัญญานาสัญญายตนกิรยิา    ของบุคคลผูออกจากนิโรธ    เปนปจจัยแกผล-  
สมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.                              
           [๑๑๑๑] ๖.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม      เปนปจจัยแก 
อาจยคามิธรรม  ฯลฯ  
           คือ   อาวัชชนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอาจยคามิธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
 
                                  ๕.  สมนันตรปจจัย 
           [๑๑๑๒] ๑.  อาจยคามิธรรม     เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  เหมือนกับอนันตรปจจัย  (คือ  ๖ วาระ). 
 
                                      ๖.  สหชาตปจจัย 
           ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  เหมือนกับสหชาตปจจัยในปฏิจจวาระ.  
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                               ๗.  อญัญมัญญปจจัย 
           ในอญัญมัญญปจจัย  ม ี ๓ วาระ  เหมือนกับอัญญมัญญปจจัยใน 
ปฏิจจวาระ.   
 
                                    ๘.  นิสสยปจจยั 
           ในนิสสยปจจัย    เหมือนกับนิสสยปจจัยในปจจัยวาระ   แมทั้ง ๔ 
ปจจัย   ปจจัยสงเคราะหที่ตางกันไมมี   มี ๑๓ วาระ. 
 
                                   ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๑๑๓] ๑.   อาจยคามิธรรม     เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง คือ ที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ. 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอาจยคามิธรรมแลว  ใหทาน  รักษาศีล 
ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ  ฌาน  ฯลฯ  อภิญญา  ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอ 
มานะ  ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอาจยาคามิธรรม  ฯลฯ  สุตะ  จาคะ  ปญญา 
ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ ฯลฯ  ความปรารถนาแลว   ใหทานรักษาศีล 
ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  ฌาน ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ 
ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.  
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           ศรัทธาท่ีเปนอาจยคามิธรรม  ฯลฯ  ปญญา  ราคะ ฯลฯ  ความปรารถนา  
เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอาจยคามิธรรม  แกปญญา  แกราคะ  ฯลฯ  แกความ 
ปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
           บริกรรมแหงปฐมฌาน   เปนปจจัยแกปฐมฌาน   ดวยอํานาจของอุป- 
นิสสยปจจัย ฯสฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ    เปนปจจัยแกเนว- 
สัญญานาสัญญานะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ปฐมฌาน  เปนปจจัยแกทุติยฌาน ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๑๑๔]  ๒.  อาจยคามิธรรม    เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  อนันตรูปนิสสยะ  และ ปกตูนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บริกรรมแหงปฐมมรรค  เปนปจจัยแกปฐมมรรค ฯลฯ บริกรรมแหง 
จตุตถมรรค  เปนปจจัยแกปฐมมรรค  ฯลฯ  บริกรรมแหง 
           [๑๑๑๕] ๓.  อาจยคามิธรรม   เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจย- 
คามธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
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           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา    ทีเ่ปนอาจยคามีธรรม    แลวกระทําคนให  
เดือดรอน   ใหเรารอน   ยอมไดรับทุกข   มีการแสวงหาเปนมูล. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอาจยคามิธรรม  ปญญา   ราคะ ฯลฯ ความ 
ปรารถนา   แลวกระทําคนใหเดือดรอน ใหเรารอน  ยอมไดรับทุกข มีการแสวง 
หาเปนมูล.  
           ศรัทธาท่ีเปนอาจยคามิธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความ 
ปรารถนา  เปนปจจัยแกสุขทางกาย  แกทุกขทางกาย  แกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           กุศลกรรมและอกศุลกรรม      เปนปจจัยแกวิบาก    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๑๑๖] ๔.  อปจยคามิธรรม    เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปฐมมรรค    เปนปจจัยแกทุติยมรรค ฯลฯ  ตติยมรรค  เปนปจจัยแก 
จตุตถมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๑๑๗]  ๕.  อปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม  ฯลฯ 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัณปูนิสสยะ  และ ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
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           พระเสกขบุคคลท้ังหลาย  เขาไปอาศัยมรรคแลว  ยังกุศลสมาบัติที่ยังไม  
เกิดใหเกิดข้ึน   เขาสมาบัติที่เกิดข้ึนแลว. 
           บุคคลพิจารณาเห็นสังขาร  โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 
อนัตตา.  
           มรรคของพระเสกบุคคล  เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา  แกธัมมปฏ-ิ 
สัมภิทา   แกนิรุตติปฏิสัมภิทา  แกปฏภิาณปฏิสัมภิทา  ความฉลาดในฐานะและ 
อฐานะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๑๑๘] ๖.   อปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจย- 
คามิธรรม ฯลฯ 
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           พระอรหันตเขาไปอาศัยมรรคแลวยังกิริยาสมาบัติที่ยังไมเกิดข้ึนใหเกิด 
ข้ึน   เขาสมาบัติที่เกิดข้ึนแลว ฯลฯ เปนปจจัยแกฐานาฐานโกสัลละ  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           มรรค   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๑๑๙] ๗.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวา- 
จยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           มี ๓ อยาง คือท่ีเปน อารัมมณปูนิสสยะ  อนันตรรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกาย  แลวกระทําตนใหเดือดรอน  ใหเรารอน 
ยอมไดรับทุกข  มีการแสวงหาเปนมูล.  
           บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ  อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ  เสนาสนะ 
แลวกระทําตนใหเดือดรอน  ใหเรารอน. 
           สุขทางกาย ฯลฯ ทกุขทางกาย ฯลฯ อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ 
เปนปจจัยแกสุขทางกาย  แกทุกขทางกาย  แกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           พระอรหันตเขาไปอาศัยสุขทางกายแลว  ยังกิริยาสมาบัติที่ยังไมเกิด 
ใหเกิดข้ึน ฯลฯ ยอมเห็นแจง ฯลฯ เขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ อุตุ ฯลฯ โภชนะ 
ฯลฯ  เสนาสนะ  ฯลฯ  ยอมเห็นแจง  ฯลฯ. 
           [๑๑๒๐] ๘.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอาจย- 
คามิธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยางที่เปนคือ  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกายแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  ฆา 
สัตว   ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ  อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ  เสนาสนะ 
แลว  ใหทาน ฯลฯ  ทําลายสงฆ.  
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           สุขทางกาย  ฯลฯ  เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอาจยคามิธรรม  
แกปญญา  แกราคะ  แกความปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           [๑๑๒๑] ๙.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอปจย- 
คามิธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
           มี ๓ อยาง คือ  อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกายแลวยังมรรคใหเกิดข้ึน. 
           สุขทางกาย ฯลฯ ทกุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ   เปนปจจัยแกมรรค 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                        ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๑๑๒๒] ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวา- 
จยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           พระอรหันตพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ   โดยความเปนของไม 
เที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
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           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัย  
แกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
           จักขาตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ  เปนปจจัยแก  
การวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๑๒๓]  ๒.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอาจย- 
คามิธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           พระเสกขบุคคลหรือปุถุชน   พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  โดย 
ความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย.  
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           [๑๑๒๔] ๓.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแก  
อปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           คือ  วตัถุปุเรชาตะ ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
 
                                   ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๑๑๒๕] ๑.  อาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจย- 
คามิธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม  ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัย 
แกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           [๑๑๒๖] ๒.  อปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวาจคามินาปจย- 
คามิธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม  ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแก 
กายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจปจฉาชาตปจจัย. 
           [๑๑๒๗] ๓.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนว- 
จยคามินาปจยามิธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยมิธรรม  ที่เกดิภายหลัง 
เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
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                                  ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๑๑๒๘] ๑.  อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม  
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนอาจยคามิธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโคตรภู,  อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน  ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           [๑๑๒๙] ๒.  อาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ  โคตรภู  เปนปจจัยแกมรรค,  โวทานเปนปจจัยแกมรรค  ดวย 
อํานาจของเสวนปจจัย 
           [๑๑๓๐] ๓.  เนวาจคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวา- 
จยคามินาปจยมิธรรม  ฯลฯ 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย. 
 
                                     ๑๓.  กมัมปจจัย 
           [๑๑๓๑] ๑.  อาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั  
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           คือ   เจตนาท่ีเปนอาจยคามิธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  
           [๑๑๓๒] ๒.  อาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวาจยาคามินา- 
ปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
           เจตนาที่เปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสุมฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอาจยคามิธรรม     เปนปจจัยแกวิบากขันธและกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๑๓๓] ๓.  อาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม 
และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ 
           คือ   เจตนาท่ีเปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๑๓๔] ๔.  อปจยคามิธรรม  เปนปจจัยอปจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
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           คือ  เจตนาท่ีเปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัย  แกสัมปยตุตขันธทั้งหลาย  
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  
           [๑๑๓๕] ๕.  อปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวาจยคามินา- 
ปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  และ นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๑๓๖] ๖.  อปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม 
และเนวาจยคามินาปจยมิธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนอปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกสัมปุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๑๓๗] ๗.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวา- 
จยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนเนวจยคามินาปจยมิธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
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           ในปฏิสนธิขณะ  เจตนาที่เปนเนวาจยคามินาปจยธรรม  เปน  
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                                       ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๑๑๓๘] ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวา- 
จยคามินาปจยมิธรรม  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย  
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยมิธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจ 
ของวิปากปจจัย. 
 
                      ๑๕.  อาหารปจจัย  ฯลฯ  ๑๙. สมัปยุตตปจจัย 
           [๑๑๓๙]  อาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม  ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย,  เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคค- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย. 
 
                                       ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๑๑๔๐] ๑.  อาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจย- 
คามิธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมท่ีเกิดพรอมกัน  เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๑๑๔๑] ๒.  อปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจ- 
ยคามิธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรมที่เกิดพรอมกัน  เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรมที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๑๑๔๒] ๓.  เนวจคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวา- 
จยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
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           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก   
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เกิดพรอมกัน  เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนเนวาจยคามิธรรม  เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย, 
หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปตยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขาตะที่เกิดกอน ฯลฯ กายายตนะท่ีเกิดกอน  เปนปจจัยแกกาย- 
วิญญาณ. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินามิธรรมที่เกิดภายหลัง  เปน 
ปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน. 
           [๑๑๔๓] ๔.  เนวจยคามิปจยมิธรรม  เปนปจจัยแก 
อาจยามิธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
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           หทยวัตถุที่เกิดกอน  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอาจยคามิธรรม  
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
           [๑๑๔๔] ๕.  เนวาจยคามินาปจยมิธรรม  เปนปจจัยแก 
อปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุที่เกิดกอน  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอปจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 
                                      ๒๑.  อัตถิปจจัย           
           [๑๑๔๕] ๑.  อาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ 
           [๑๑๔๖] ๒.  อาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกเนวาจยคามินา- 
ปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมท่ีเกิดพรอมกัน  เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
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           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่ 
เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           [๑๑๔๗]  ๓.  อาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม 
และเนวาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
สมฏุฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๔.  อปจยคามิธรรม  ฯลฯ  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๔-๕-๖-)  
พึงกระทําโดยนัยแหงอาจยคามิธรรม. 
           [๑๑๔๘] ๗.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแก 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจ- 
ของอัตถิปจจัย,  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย. 
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           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐาน...  อุตุสมุฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
           พระอรหันตพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  โดยความเปนของไม 
เที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เกิดภายหลัง  เปน 
ปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬการาหาร  เปนปจจัยแกกายน้ี. 
           รูปชีวิตนทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย. 
           [๑๑๔๙] ๘.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอาจย- 
คามิธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
           พระเสกขบุคคล  หรือปุถุชนพิจารณาเห็นจักษุ  โดยความเปนของไม 
เที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภ 
จักษุนั้น  ราคะ ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกดิข้ึน.  
           บุคคลพิจารณาเห็นโสตะ ฯลฯ  หทยวัตถ ุ โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  ยอมยนิดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น  ราคะ  ยอม 
เกิดข้ึน ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ. 
           ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอายคามิธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           [๑๑๕๐] ๙.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแก 
อปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว คือ ที่เปน ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๑๑๕๑] ๑๐. อาจยคามิธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคาม-ิ 
ธรรมเปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก  
           ขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม  และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๑๕๒]  ๑๑.  อาจยคามิธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม  เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย  
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัย 
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมและกวฬีการาหาร  เปนปจจัยแก 
กายน้ี  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจคามิธรรมและรูปชวิีตินทรีย  เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
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           [๑๑๕๓] ๑๒.  อปจยคามิธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิ-  
ธรรม  เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           พึงกระทําเปน ๒ วาระตามนัยที่ไดแสดงมาแลว. 
           เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของวิคตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
                                         สุทธมูลกนยั 
           [๑๑๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑๐ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ ใน 
กัมมปจจัย  มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๗ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๗ วาระ  ในมัคคปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๑๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๖ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๖ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
                                           อนุโลมนัย  จบ 
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                                      ปจจนียนัย   
                             การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๑๑๕๕]  อาจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั   ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๑๕๖]   อาจยคามิธรรม   เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๑๕๗]   อาจยคามิธรรม    เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจย- 
คามิธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๑๕๘]   อาจยคามิธรรม   เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรมและ 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย. 
           [๑๑๕๙]   อปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๑๖๐]   อปจยคามิธรรม   เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๑๖๑]   อปจยคามิธรรม     เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจย- 
คามิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
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           [๑๑๖๒]  อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม  และ  
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย.  
           [๑๑๖๓]  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   เปนปจจัยแกเนวาจย- 
คามินาปจยคามิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           [๑๑๖๔]  เนวาจคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอาจยคา- 
มิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๑๖๕]  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เปนปจจัยแกอปจย- 
คามิธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๑๖๖]  อาจยคามิธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม  ฯลฯ 
           มี  อยางเดียวคือ  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ 
           [๑๑๖๗]  อาจยคามิธรรม  และเนวาจยคามินาปจยมิธรรม 
เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ 
           มี ๓ อยาง  คือ  สหชาตะ  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  และ 
รวมกับ อินทริยะ 
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           [๑๑๖๘]  อปจยคามิธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม  ฯลฯ   
           มีอยางเดียว  คือ  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ 
           [๑๑๖๙]  อปจยคามิธรรม  และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ฯลฯ 
           มี ๓ อยางเดียว  คือ  สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ. 
 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๑๗๐]  ในนเหตุปจจัย   มี ๑๕ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ในน 
อธิปติปจจัย  ในนอนันตรปจจัย  ในนสมนันตรปจจัย  แตละปจจัยมี ๑๕ วาระ 
ในนสหาชาตปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนนสิสย- 
ปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  ม ี๑๔ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑๓ 
วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑๕ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  ในนกัมมปจจัย 
ในนวิปากปจจัย  ในนอาหารปจจัย  ในนอินทริยปจจัย  ในนฌานปจจัย  ในน- 
มัคคปจจัย  แตละปจจัยมี ๑๕ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในนวิป- 
ปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในโนอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑๕ 
วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                              ปจจนียนัย  จบ     
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                                        อนุโลมปจจนียนัย  
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ  
           [๑๑๗๑]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗  วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๗ วาระ  ม ี๗  วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในน- 
สมนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  ในนปจฉาชาตปจจัย  ในนอาเสวนปจจัย  ในน- 
กัมมปจจัย  ในนวิปากปจจัย  ในนอาหารปจจัย  ในอินทริยปจจัย  ในฌาน-  
ปจจัย  ในนมัคคปจจัย  แตละปจจัยมี ๗ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนันตถิปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                              ปจจนียานุโลมนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๑๗๒]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ... 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑๐ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๖ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ 
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ในกัมมปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๗   
วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๗ วาระ  ในมัคคปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๑๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๖ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๖ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                        ปจจนียานุโลมนัย  จบ                        
                                      อาจยคามิติกะ  ที่ ๑๐ จบ 
 
                                        อรรถกถาอาจยคามิติกะ 
           อนุโลมปฏฐานในปฏิจจวาระ  และสังสัฏฐวาระ  ใน  อาจยคามิติกะ 
เหมือนกับในกุศลติกะ  คําท่ีเหลือทานอธิบายไปตามบาลีนั่นเอง  ทั้งโดยวิสัชนา 
และการนับ. 
                                     อรรถกถาอาจยคามิติกะ  จบ 
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                                   ๑๐.  เสกขติกะ  
                                      ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจัย  
           [๑๑๗๓]  ๑.  เสกขธรรม  อาศัยเสกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
                         ๒.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศยัเสกธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกธรรม. 
                         ๓.  เสกขธรรม  และเนวเสกขธรรม  อาศัย 
เสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           [๑๑๗๔] ๔.  อเสกขธรรม  อาศัยอเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเสกขธรรม  ฯลฯ 
                         ๕.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยอเสกขธรรม  ฯลฯ 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม. 
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                         ๖.  อเสกขธรรม  และเนวเสกขานาธรรม  อาศัย 
อเสกขธรรม  ฯลฯ  
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเสกขธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
           [๑๑๗๕]  ๗.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม.  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ.  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
ฯลฯ  มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.  จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปน 
อุปาทานรูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๑๑๗๖]  ๘.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  และ 
เนวเสกขานาเสกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนเสกธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 
           [๑๑๗๗]  ๙.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยอเสกขธรรม 
และเนวเสกขานาเสกธรรม  เกิดขึ้น เพระเหตุปจจัย  
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอเสกขธรรม  และมหาภูตรูป  
ทั้งหลาย.  
                       ๒.  อารัมมณปจจัย  ฯลฯ  ๑๑.  อาเสวนปจจัย 
           [๑๑๗๘]  ๑.  เสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย,  เพราะ   อธิปติปจจัย  ปฏิสนธ ิ ไมมี. 
           เพราะ  อนันตรปจจัย  เพราะ  สมนันตรปจจัย  เพราะ สห- 
ชาตปจจัย  พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหมด. 
           เพราะ  อัญญมัญญปจจัย  เพราะ  นิสสยปจจัย  เพราะ  อุป- 
นิสสยปจจัย  เพราะ  ปุเรชาตปจจัย  เพราะ  อาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเสกขธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๑๗๙]  ๒.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  ฯลฯ  เพราะอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ 
ฯลฯ 
 
                             ๑๒.  กมัมปจจัย  ๑๓.  วิปากปจจัย 
           เพราะ  กมัมปจจยั  เพราะ วิปากปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเสกขธรรม  ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ ขันธ 
๒ ฯลฯ  มี ๓ วาระ  พึงใสใหเต็ม. (๓ วาระเหมือนขอ ๑๑๗๓)  
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           [๑๑๘๐]  ๔.  อเสกขธรรม  อาศัยอเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ  
วิปากปจจัย 
           คือ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอเสกขธรรม  ฯลฯ  มี ๓ วาระ (เหมือน 
ขอ ๑๑๗๔)  
           [๑๑๘๑]  ๗.  เนวเสกขาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
           [๑๑๘๒]  ๘.  เนวเสกขานาเสกธรรม  อาศัยเสกขธรรม  และ 
เนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะวิปากปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนเสกขธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๑๑๘๓]  ๙.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยอเสกขธรรม  และ 
เนวเสกขานาเสกธรรม  เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย 
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอเสกขธรรม  และมหาภูตรูป  
ทั้งหลาย. 
                       ๑๔.  อาหารปจจัย ฯลฯ  ๒๓.  อวิคตปจจัย 
           [๑๑๘๔]  เสกขธรรม  อาศัยธรรม  อาศัยเสกขธรรม  เกดิขึ้น เพราะอาหาร- 
ปจจัย  เพราะ อินทริยปจจัย  เพราะ  ฌานปจจัย  เพราะ  มัคคปจจัย 
เพราะ  สัมปยุตตปจจัย  เพราะ  วิปปยุตตปจจัย  เพราะ อัตถิปจจัย 
เพราะ  นัตถิปจจัย  เพราะ  วิคตปจจัย  เพราะ อวคิตปจจัย.  
 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๗๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน- 
วิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอินทริยปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๙ วาระ  ในมคัคปจจัย มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในวิปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ ใน- 
นัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                           อนุโลมนัย  จบ  
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                                           ปจจนียนัย 
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๑๘๖]  ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย   
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ. 
           อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุ- 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้ง- 
หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 
                                     ๒.  นอารัมมณปจจัย 
           [๑๑๘๗]  ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเสกธรรม    เกิด 
ขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม. 
           [๑๑๘๘]  ๒.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยอเสกขธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม. 
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           [๑๑๘๙] ๓.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานา-  
เสกขธรรม  เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย  
           คือ    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม.                                                                                    
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย. 
           มหาภูตรูป   ฯลฯ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           [๑๑๙๐]  ๔.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเสกธรรม  และ 
เนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธที่เปนเสกขธรรม    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
           [๑๑๙๑]  ๕.  เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกธรรม  และ 
เนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธที่เปนอเสกขธรรม   และมหาภูตรูป   
ทั้งหลาย.     
                                                  
                                      ๓.  นอธิปติปจจัย 
           [๑๑๙๒]  ๑.  เสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  ฯลฯ  เพราะน- 
อธิปติปจจัย 
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           คือ อธิปติธรรมที่เปนเสกขธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม.  
                         ๒.  อเสกขธรรม  อาศัยอเสกขธรรม   ฯลฯ   เพราะน 
อธิปติปจจัย  
           คือ   อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอเสกข- 
ธรรม. 
                         ๓.  เนวเสกขานาเสกขธรรม     อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย  พึงใสใหเต็ม. 
           ปฏิสนธิก็ดี  มหาภูตรูปทั้งหลายก็ดี  พึงกระทําท้ังหมด. 
 
                    ๔.  นอนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๙.  นปจฉาชาตปจจัย 
           เพราะนอันนตรปจจัย     เพราะนสมนันตรปจจัย     เพราะน 
อัญญมัญญปจจัย  เพราะนอุปนิสสยปจจัย   (ทั้ง ๔ ปจจัย มี ๕ วาระ) 
           เพราะนปุเรชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ เหมือนกับกุศลติกะ. 
           เพราะนปจฉาชาตปจจัย  ฯลฯ  (ม ี๙ วาระ) 
                                       ๑๐.  นอาเสวนปจจัย 
           [๑๑๙๓]  ๑.   เสกขธรรมอาศัยเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะน- 
อาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเสกขธรรม  ซึ่งเปนวิปาก ฯลฯ  ขันธ 
๒ ฯลฯ 
                         ๒.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย  
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม.  
                         ๓.  เสกขธรรม  และเนวเสขานาเสกขธรรม  อาศัย 
เสกขธรรม  ฯลฯ  เพราะนอาเสวนปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรมซึ่ง 
เปนวิบาก ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                         ๔.  อเสกขธรรม  อาศัยอเสกขธรรม  เกิดขึ้น ม ี๓  
วาระ (วาระท่ี ๔-๕-๖) 
                         ๗.  เนวเสกขานาเสกขธรรม      อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ  พึงใสใหเต็ม. 
                         ๘.  ฯลฯ  อาศัยเสกขธรรม    และเนวเสกขานาเสกข-    
ธรรม เกิดขึน้ ปจจัยสงเคราะหพึงใสใหเต็มแมทั้ง ๒ วาระ  รวมเปน ๙ วาระ. 
 
                                       ๑๑.  นกัมมปจจัย 
           [๑๑๙๔] ๑.  ฯลฯ  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม.  
                         ๒.  เนวเสกขานาเสกขธรรม   อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนเนวเสกขนาเสกขธรรม     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
เนวเสกขานาเสกขธรรม. 
           พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ  มหาภูตรูป 
๑ ฯลฯ    
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                                   ๑๒.  นวิปากปจจัย 
           [๑๑๙๕]  ๑.  เสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะน- 
วิปากปจจัย   
           คือ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม. 
                         ๒.  เนวาเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนวิปากปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม. 
                         ๓.  เสกขธรรม  และเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัย 
เสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม ฯลฯ 
           [๑๑๙๖]  ๔.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนวิปากปจจัย  พึงใสใหเต็ม  ปฏิสนธิไมมี. 
           [๑๑๙๗]  ๕.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม และ 
เนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนเสกขธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
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             ๑๓.  นอาหารปจจัย ฯลฯ ๑๖.  นมัคคปจจัย  
           [๑๑๙๘]  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอาหารปจจัย  เพราะนอินทริยปจจัย  เพราะ 
นฌานปจจัย   เพราะนมคัคปจจัย  (ทุกปจจัย  มี ๑ วาระ)  
 
                            ๑๗.  นสัมปยุตตปจจัย 
                         ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรม   อาศัยเสกขธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนสัมปยุตตปจจัย (มี ๕ วาระ) 
 
                                ๑๘.  นวิปปยุตตปจจัย 
           [๑๑๙๙] ๑.  เสกขธรรม   อาศัยเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะน- 
วิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม ฯลฯ. 
                         ๒.  อเสกขธรรม   อาศัยอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นวิปปยุตตปจจัย 
           คือ   ในอรูปภูมิ   ขันธ ๑ ที่เปนอเสกขธรรม ฯลฯ. 
                         ๓.   เนวเสกขานาเสกขธรรม      อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ ในอรูปภูมิขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรมฯลฯ. 
           พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ.  
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                      ๑๙.  โนนัตถิปจจัย  ๒๐.  โนวิคตปจจัย   
           เพราะโนนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ    
           [๑๒๐๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  ในนสมนันตรปจจัย  ในน- 
อัญญมัญญปจจัย    ในนอปุนิสสยปจจัย   แตละปจจัย มี ๕ วาระ   ในนปุเรชาต  
ปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนมัคค- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ 
๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                            ปจจนียนัย จบ 
 
                                          อนุโลมปจจนียนัย                           
                           การนับจําวนววาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๒๐๑]   เพราะเหตุปจจัย      ในนอารัมมณปจจัย    ม ี๕ วาระ... 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย   ในนสมนันตรปจจัย  ในน- 
อัญญมัญญปจจัย  ในนอุปนิสสยปจจัย แตละปจจัย มี๕วาระ ในนปุเรชาติปจจัย  
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มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ  
ในนกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย    ม ี๕ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้ 
                                         อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                               ปจจนียานุโลม 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๒๐๒]    เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ... ใน 
อนันตรปจจัย  ในสมนันตรปจจัย  ในสหชาตปจจัย  ในอญัญมญัญปจจัย  ใน 
นิสสยปจจัย  ในอุปนิสสยปจจัย   ในปุเรชาตปจจัย   ในอาเสวนปจจัย  ในกัมม- 
ปจจัย  ในวิปากปจจัย  ในอาหารปจจัย  ในอินทรยิปจจัย  ในฌานปจจัย   ใน 
มัคคปจจัย    ในสัมปยุตตปจจัย    ในวปิปยุตตปจจัย   ในอัตถิปจจัย   ในนัตถ ิ
ปจจัย    ในวคิตปจจัย   ในอวิคตปจจัย   แตละปจจัยมี ๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                             ปฏิจจาวาระ  จบ 
           สหชาตวาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
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                                        ปจจยวาระ  
                                        อนุโลมนัย  
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๒๐๓] ๑.  เสกขธรรม   อาศัยเสกขธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
                         ๔.  อเสกขธรรม  อาศัยอเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี๓ วาระเหมือนกับปฏิจจวาระ. 
           [๑๒๐๔] ๗.  เนวเสกขานาเสกธรรม     อาศยัเนวเสกขานา-  
เสกขธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย   พึงใสใหเต็ม. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูปทีเ่ปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๘.  เสกขธรรม   อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนเสกขธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๙.  อเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอเสกขธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
                        ๑๐.  เสกขธรรม  และเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัย 
เนวเสกขานาเสกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนเสกขธรรม อาศัยหทยวัตถุ,   จิตตสมุฏฐานรูป  
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
                          ๑๑.  อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกธรรม อาศัย 
เนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอเสกขธรรม  อาศยัหทยวัตถุ,  จิตตสมุฏฐาน- 
รูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๑๒๐๕] ๑๒.  เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจยั 
           คือ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ทําเปนเสกธรรม    และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                          ๑๓.  เนวเสกขานาเสกขธรรม   อาศัยเสกขธรรม  และ 
เนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธที่เปนเสกขธรรม    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                          ๑๔.  เสกขธรรม  และเนวเสกนาเสกขธรรม  อาศัย 
เสกขธรรม  และเนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑    ที่เปนเสกขธรรม    และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนเสกขธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
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                         ๑๕.   ฯลฯ  อาศัยอเสกขธรรม  และเนวเสกขานาเสกข-  
ธรรม  ม ี๓ วาระ  เหมือนกับเสกขธรรม  (วาระที่ ๑๕-๑๖-๑๗). 
 
                                 ๒.  อารัมมณปจจัย  
           [๑๒๐๖] ๑.  เสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ 
                         ๒.  อเสกขธรรม  อาศัยอเสกขธรรม  ม ี๑ วาระ. 
                         ๓.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  มี ๑ วาระ. 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๔.  เสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม  ฯลฯ 
เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๕.  อเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม  ฯลฯ 
เพราะอารัมมณปจจยั 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           [๑๒๐๗] ๖.  เสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  และเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  ฯลฯ  เพราะอารัมมณปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ  
ขันธ ๒ ฯลฯ  
           [๑๒๐๘] ๗.  อเสกขธรรม  อาศัยอเสกขธรรม  และเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารมัมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอเสกขธรรม  และหทยวัตถุ  ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
 
                     ๓.  อธิปติปจจัย  ฯลฯ  ๑๑.  อาเสวนปจจัย 
           [๑๒๐๙] ๑.  เสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อธิปติปจจัย,  เพราะ  อนนัตรปจจัย,  เพราะ  สมนนัตรปจจัย,  เพราะ 
สหชาตปจจัย,  เพราะ  อญัญมัญญปจจัย,  เพราะ  นิสสยปจจยั,  เพราะ 
อุปนิสสยปจจัย,  เพราะ  ปุเรชาตปจจัย,  เพราะ  อาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเสกขธรรม ฯลฯ 
           [๑๒๑๐] ๒.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  ฯลฯ 
           ขันธทั้งหลาย  ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๓.  เสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม 
ขึ้นเกิด ฯลฯ 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม  ฯลฯ 
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           [๑๒๑๑]  ๔.  เสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรมและเนวเสกขานา-  
เสกขธรรม เกิดขึ้น  เพราะอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเสกขธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  
 
                  ๑๒.  กัมมปจจัย ฯลฯ  ๒๓.  อวิคตปจจัย 
           [๑๒๑๒]  ๑.  เสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
กัมมปจจัย,  เพราะวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเสกขธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  ฯลฯ 
           เพราะ  อาหารปจจัย,  เพราะ  อินทริยปจจัย,  เพราะ ฌานปจจัย, 
เพราะ  มัคคปจจัย,  เพราะ  สมัปยุตตปจจัย,  เพราะ  วิปปยุตตปจจัย, 
เพราะ  อัตถิปจจัย,  เพราะ  นิตถิปจจัย,  เพราะ วคิตปจจัย,  เพราะ 
อวิคตปจจัย. 
 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี 
๗ วาระ  ในนิสสยปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ ใน 
ปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๔ วาระ  ในกัมมปจจัย มี  
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๑๗ วาระ ในวิปากปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๑๗ วาระ  ใน  
อินทริยปจจัย  ในฌานปจจัย  ในมัคคปจจัย  แตละปจจัยมี ๑๗  วาระ  ในสัม- 
ปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในวิคตปจจัย  ม ี๑๗ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๑๗ 
วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๑๗ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                         อนุโลมนัย  จบ 
 
                                            ปจจนียนัย 
                                         ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๒๑๔]  ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ. 
           ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตะ ฯลฯ กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัย  
หทยวัตถุ  
           โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
 
                                   ๒.  นอารัมมณปจจัย 
                         ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  ฯลฯ 
เพราะนอารัมมณปจจัย  ฯลฯ 
 
                                       ๓.  นอธิปติปจจัย 
           [๑๒๑๕] ๑.  เสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ  เพราะน- 
อธิปติปจจัย 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนเสกขธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกข- 
ธรรม. 
                         ๒.  อเสกขธรรม  อาศัยอเสกขธรรม  ฯลฯ  เพราะ 
นอธิปติปจจัย 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกข- 
ธรรม. 
                         ๓.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  ฯลฯ  เพราะนอธิปติปจจัย พึงใสใหเต็ม 
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           คือ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ  
           จักขายตนะ ฯลฯ  
                         ๔.  เสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
เพราะนอธิปติปจจัย 
                         ๕. อเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม  ฯลฯ 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           [๑๒๐๖]  ๖.  เสกขธรรมอาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  ฯลฯ  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนเสกขธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกข- 
ธรรมและหทยวัตถุ. 
                         ๗.  อเสกขธรรม  อาศัยอเสกขธรรม  และเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  ฯลฯ  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกข- 
ธรรมและหทยวัตถุ. 
 
               ๔.  นอนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๑๐.  นอาเสวนปจจัย 
           [๑๒๑๗]  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  ฯลฯ 
เพราะนอนันตรปจจัย  เพราะนสมนันตรปจจัย  เพราะนอัญญมัญญ- 
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ปจจัย    เพราะนอุปนิสสยปจจัย   เพราะนปุเรชาตปจจัย  เพราะ  
นปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ. 
           เพราะนอาเสวนปจจัย  ฯลฯ  
 
                                     ๑๑.  นกมัมปจจัย 
           [๑๒๑๘] ๑.  เสกขธรรมอาศัยเสกขธรรม  ฯลฯ  เพราะนกัมม- 
ปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม. 
                         ๒.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม  ฯลฯ  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ เจตนาที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
เนวเสกขานาเสกขธรรม. 
           พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           เจตนาที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๓.  เสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม  ฯลฯ 
เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๔.  เสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  และเนวเสกขา- 
นาเสกขธรรม  ฯลฯ  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม 
และหทยวัตถุ. 
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                              ๑๒.  นวิปากปจจัย 
           [๑๒๑๙] ๑.  เสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  ฯลฯ  เพราะนวิ- 
ปากปจจัย  ในเสกขมูลกะ  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๓)  
                         ๔.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม ฯลฯ  เพราะนวิปากปจจัย  ในเนวเสกขานาเสกขมูลกะ  ม ี
๓  วาระ (วาระที่ ๔-๖)  
                         ๗.  เสกขธรรม  อาศัยเสกขธรรม  และเนวเสกขา- 
นาเสกขธรรมเกิดขึ้น  เพราะนวิปากปจจัย  ในปจจยัสงเคราะห   แหง 
เสกขธรรมทัง้หลาย  ม ี๓ วาระ (รวมนวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ) 
 
              ๑๓.  นอาหารปจจัย ฯลฯ  ๒๐.  โนวิคตปจจัย 
           [๑๒๒๐]  เนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม  ฯลฯ  เพราะนอาหารปจจัย,  เพราะนอินทริยปจจัย,  เพราะ 
นฌานปจจัย,  เพราะนมคัคปจจัย,  เพราะนสัมปยุตตปจจัย,  เพราะ 
นวิปปยุตตปจจัย,  เพราะโนนัตถิปจจัย,  เพราะโนวิคตปจจัย. 
 
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๒๒๑]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๕ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ 
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ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑๗ วาระ ในนอาเสวน-  
ปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๕ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ  ในโนวิตตปจจัย 
มี ๕ วาระ  
           พึงนับอยางนี้. 
                                               ปจจนียนัย  จบ 
 
                                             อนุโลมปจจนียนัย 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ         
           [๑๒๒๒]   เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย   มี ๕  วาระ. . . 
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  ในนสมนันตรปจจัย  ในน- 
อัญญมัญญปจจัย ในนอุปนิสสยปจจัย แตละปจจัยมี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๗ วาระ 
ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ใน 
โนวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                               อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
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                                         ปจจนียานุโลมนัย  
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๒๒๓]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ...ใน 
อนันตรปจจัย  ในสมนันตรปจจัย  ในสหชาตปจจัย  ในอญัญมญัญปจจัย  แตละ 
ปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
             พึงนับอยางนี้.  
                                         ปจจนียานุโลม  จบ 
                                            ปจจยวาระ จบ 
           นิสสวาระ  เหมือนกับปจจยวาระ.  
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                                            สังสัฏฐวาระ 
                                              อนุโลมนัย  
                                           ๑.  เหตุปจจัย  
           [๑๒๒๔] ๑.  เสกขธรรม  เจือกับเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑  ที่เปนเสกขธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
เหตุปจจัย 
                         ๒.  อเสกขธรรม  เจือกับอเสกขธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอเสกขธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                         ๓.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เจือกับเนวเสกขานา 
เสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ  ขันธ 
๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 
                        ๒.  อารมัมณปจจัย ฯลฯ  ๒๓.  อวิคตปจจัย 
           [๑๒๒๕]  เสกขธรรม  เจือกบัเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย  เกิดขึน้  เพราะปุเรชาต- 
ปจจัย  (ทุกปจจัยมี ๓ วาระ) 
           เพราะอาเสวนปจจัย  พึงกระทําเปน ๒ วาระ ฯลฯ 
           เพราะอวิคตปจจัย. 
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                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม   
           [๑๒๒๖]   ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย  ในสมนันตรแจจัย  ในสหชาต- 
ปจจัย  ในอัญญมัญญปจจัย   ในนิสสยปจจัย  ในอุปนิสสยปจจัย  ในปุเรชาต- 
ปจจัย   แตละปจจัยมี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ    ในกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                          อนุโลมนัย  จบ  
 
                                            ปจจนียนัย 
                                         ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๒๒๗]   เนวเสกขานาเสกขธรรม  เจือกบัเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม    ซึ่งเปน 
อเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  เจือกับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 
                                       ๒.  นอธิปติปจจัย 
           [๑๒๒๘]  ๑.  เสกขธรรม  เจือกับเสกขธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย 
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           คือ   อธิปติธรรมที่เปนเสกขธรรม    เจือกับขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกข-  
ธรรม.  
                     ๒.  อเสกขธรรม  เจือกบัอเสกธรรม  ฯลฯ 
           คือ   อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม  เจือกันขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกข- 
ธรรม. 
                     ๓.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เจือกบัเนวเสกขานา-   
เสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย  พึงใสใหเต็ม ๓ วาระ. 
                      ๓.  นปุเรชาตปจจัย ฯลฯ  ๑๐.  นวปิปยุตตปจจัย 
           [๑๒๒๙]   เสกขธรรม  เจือกบัเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย,  เพราะนปจฉาชาตปจจัย,  เพราะนอาเสวนปจจัย, 
เพราะนกัมมปจจัย  พึงกระทํา ๒  วาระ. 
                       เพราะนวิปากปจจัย  พึงกระทํา ๒ วาระ. 
                       เพราะนฌานปจจัย,  เพราะนมัคคปจจัย (๒ ปจจัยนี้ 
มี ๑ วาระ)  เพราะนวิปปยุตตปจจัย (มี ๓ วาระ) 
 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๒๓๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย ๒  วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๒  วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้ 
                                            ปจจนียนัย   จบ  
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                                       อนุโลมปจจนียนัย  
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๒๓๑]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ... ในน- 
ปุเรชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๒ วาระ  ในน- 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                       อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
 
                                          ปจจนียานุโลมนัย 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๒๓๒]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ ... ใน 
อนันตรปจจัย  ในสมนันตรปจจัย  ในสหชาตปจจัย  ในอญัญมญัญปจจัย   ใน 
นิสสยปจจัย  ในอุปนิสสยปจจัย  ในปุเรชาตปจจัย  ในอาเสวนปจจัย  ในกมัม- 
ปจจัย  ในวิปากปจจัย  ในอาหารปจจัย  ในอินทรยิปจจัย  ในฌานปจจัย  ใน 
มัคคปจจัย  ในสัมมปยุตตปจจัย  ในวิปปยุตตปจจัย  ในอัตถิปจจัย  ในนัตถ ิ
ปจจัย  ในวิคตปจจัย  ในอวิคตปจจัย  แตละปจจัย มี ๑ วาระ. 
             พึงนับอยางนี้ 
                                        ปจจนียานุโลมานัย  จบ 
                                              สังสัฏฐวาระ  จบ 
              สัมปยุตตวาระ  เหมือนกับสังสัฏฐวาระ.  
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                                           ปญหาวาระ  
                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย  
           [๑๒๓๓]  ๑.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกขธรรม ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนเสกขธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๑๒๓๔]  ๒.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสวกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย. 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนเสกขธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๑๒๓๕]  ๓.  เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม  และเนว- 
เสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนเสกขธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๑๒๓๖]  ๔.  อเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม  เกิดขึ้น 
มี ๓ วาระ (วาระท่ี ๔-๕-๖)  
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                         ๗.  เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสก-  
ขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ     เหตุทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม    เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
 
                                        ๒. อารัมมณปจจัย 
           [๑๒๓๗] ๑.  เสกขธรรม    เปนปจจัยเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค   พิจารณามรรค   พิจารณาผลที่ 
เปนเสกขธรรม. 
           รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนเสกขธรรม   ดวยเจโตปริย- 
ญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ  แกปุพ- 
เพนิวาสานุสสติญาณ  แกอนาคตังสญาณ    แกอาวัชชนะ    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
           [๑๒๓๘]  ๒.  อเสกขธรรม    เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  พระอรหันตพิจารณาผลที่เปนอเสกขธรรม. 
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           รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอเสกขธรรม  ดวยเจโตปริย-  
ญาณ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม     เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ     แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกอนาคตังสญาณ     แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย.  
           [๑๒๓๙]   ๓.  เนวเสกาขาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   บุคคลใหทาน   สมาทานศีล   กระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณา 
กุศลกรรมนัน้.  
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกอน 
           ออกจากฌาน  พิจารณาฌาน. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกโดยโคตรภู  แกโวทาน  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว  พิจารณากิเลสที่ขมแลว   รู 
ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิด  ข้ึนแลวในกาลกอน. 
           พิจารณาเห็นจักษุ  โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา 
ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุนั้น   ราคะยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ 
ยอมเกิดข้ึน. 
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           พิจารณาเห็นโสตะ ฯลฯ  หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายทีเปนเนวเสกขานา-  
เสกขธรรม    โดยความเปนของไมเที่ยง    เปนทุกข    เปนอนัตตา,    ยอมยินดี 
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ฯลฯ  โทมนัสยอมเกิดข้ึน.  
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนเนวเสกขานาเสกธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณณัญจายตนะ,  อากิญจัญญาย- 
ตนะ   เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ 
แกเจโตปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาค- 
ตังสญาณ  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๒๔๐]   ๔.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   นิพพาน   เปนปจจัยแกมรรค   แกผล   ที่เปนเสกขธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย 
           [๑๒๔๑]  ๕.   เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ   นิพพาน   เปนปจจัยแกผลท่ีเปนอเสกขธรรม   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย.  
 
                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๒๔๒] ๑.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกขธรรม  ดวย  
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           อยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนเสกขธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๒๔๓]  ๒.  เสกขธรรม     เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี  ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคกระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนนแลว   พิจารณา,  กระทําผลท่ีเปนเสกขธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลว   พิจารณา. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรม  ที่เปนเสกขธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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           [๑๒๔๔]  ๓.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกขธรรม  และเนว-  
เสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ   ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนเสกขธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
           [๑๒๔๕]  ๔.  อเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาของอธิปติปจจัย. 
           [๑๒๔๖]  ๕.  อเสกธรรม    เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอรหันตกระทําผลท่ีเปนอเสกขธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลว   พิจารณา. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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           [๑๒๔๗] ๖.  อเสกขธรรม    เปนปจจัยแกอเสกขธรรม    และ  
เนวเสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต-  
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๒๔๘] ๗.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสก- 
ขานาเสกธรรม   ฯลฯ  
           มี ๒ อยาง   คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน   สมาทานศีล   กระทําอุโบสถกรรมแลว   กระทํากุศล- 
กรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           กระทาํกุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน     ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  พิจารณา. 
           พระอริยะท้ังหลายกระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน   แลว 
พิจารณา. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู   แกโวทาน    ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย.  
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           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุใหเปนอารมณ  
อยางหนักแนน  ครั้นกระทําจักษุนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ 
ยอมเกิดข้ึน   ทิฏฐ   ยอมเกิดข้ึน.  
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งเพราะกระทําโสตะ ฯลฯ หทยวัตถุ 
ขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้น 
กระทําโสตะเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๒๔๙] ๘.  เนวเสกขานาเสกธรรม เปนปจจัยแกเสกธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกมรรค   แกผล   ที่เปนเสกขธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย. 
           [๑๒๕๐] ๙.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
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           นิพพาน   เปนปจจัยแกผลที่เปนอเสกขธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติ-  
ปจจัย.  
 
                                       ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๑๒๕๑] ๑.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกธรรม ดวยอาํนาจ 
ของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนเสกขธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           มรรค   เปนปจจัยแกผลที่เปนเสกขธรรม. 
           ผลที่เปนเสกขธรรม    เปนปจจัยแกผลที่เปนเสกขธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
           [๑๒๕๒] ๒.  เสกขธรรม    เปนปจจัยแกอเสกขธรรม    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
           คือ   มรรค     เปนปจจัยแกผลที่เปนอเสกขธรรม     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           [๑๒๕๓] ๓.   เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ผลที่เปนเสกขธรรม    เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 324 

           [๑๒๕๔]  ๔.  อเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม  ดวย  
อํานาจของอนันตรปจจัย  
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอเสกขธรรม   ที่ เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลาย  ที่เปนอเสกขธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ผลที่เปนอเสกขธรรม  เปนปจจัยแกผลที่เปนอเสกขธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
           [๑๒๕๕]  ๕.  เสกขธรรม     เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           คือ  ผลที่เปนอเสกขธรรม   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           [๑๒๕๖]  ๖.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม    ที่เกดิกอน ๆ  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู. 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน. 
           อาวัชชนะ   เปนปจจัยแก  ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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           [๑๒๕๗]  ๗.  เนวเสกขานาเสกขธรรม     เปนปจจัยแกเสกข-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย  
           คือ   โคตรภู     เปนปจจัยแกมรรค,     โวทาน     เปนปจจัยแกมรรค 
อนุโลม   เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนเสกขธรรม. 
           เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลของบุคคลผูออกจากนิโรธ  เปนปจจัยแก 
ผลสมาบัติที่เปนเสกขธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๒๕๘]  ๘.  เนวเสกขานาเสกขธรรม   เปนปจจัยแกอเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย. 
           คือ   อนุโลม   เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอเสกขธรรม. 
           เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาของบุคคลผูออกจากนิโรธ  เปนปจจัยแก 
ผลสมาบัติที่เปนอเสกขธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 
                                      ๕.  สมนันตรปจจัย 
           [๑๒๕๙]  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกขธรรม  ดวยอํานาจ 
ของสมนันตรปจจัย  เหมอืนกับอนันตรปจจัย  มี  ๘ วาระ. 
 
                        ๖.  สหชาตปจจัย  ๗.  อัญญมัญญปจจัย 
           [๑๒๖๐]  เสกขธรรม   เปนปจจัยแกเสกขธรรม   ดวยอํานาจ 
ของสหชาติปจจัย   เหมอืนกับสหชาตปจจัยในปฏิจจวาระ  ม ี๘ วาระ. 
           อัญญมัญญปจจัย   เหมือนกับอัญญมัญญปจจัย     ในปฏิจจวาระ 
มี ๓ วาระ.  
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                                    ๘.  นิสสยปจจยั 
           เหมือนกับนิสสยปจจัย  ในกสุลติกะ   มี ๑๓ วาระ.  
 
                                  ๙.  อุปนิสสยปจจัย  
           [๑๒๖๑] ๑.  เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปฐมมรรค   เปนปจจัยแกทุติยมรรค   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ทุติยมรรค   เปนปจจัยแกตติยมรรค   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ตติยมรรค   เปนปจจัยแกจตุตถมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           มรรค     เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนเสกขธรรม     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๒๖๒] ๒.  เสกขธรรม    เปนปจจัยแกอเสกขธรรม    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือ   ที่เปน  อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก    
           มรรค    เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอเสกขธรรม    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย.  
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           [๑๒๖๓] ๓.  เสกขธรรม      เปนปจจัยแกเนวเสกาขานาเสกข-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง คือ ที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว        ยังสมาบัติที่ยังไมเกิดให 
เกิดข้ึน   เขาสมาบัติที่เกิดข้ึนแลว. 
           พิจารณาเห็นสังขาร  โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ 
           มรรค  เปนปจจัยแกอัตถิปฏิสัมภิทา   แกธัมมปฏิสัมภิทา   แกนิรุตติ- 
ปฏิสัมภิทา   แกปฏิภาณปฏิสัมภิทา     แกความฉลาดในฐานะและอฐานะ   ของ 
พระอริยะท้ังหลาย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ผลสมาบัติ   ที่เปนเสกขธรรม   เปนปจจัยแกสุขทางกาย   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๒๖๔] ๔.  อเสกขธรรม   เปนปจจัยแกอเสกขธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปน   อเสกขธรรม   ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลาย   ที่เปนอเสกขธรรมท่ีเกิดหลงั ๆ   ฯลฯ   ผลที่เปนอเสกขธรรม   เปน 
ปจจัยแกผลที่เปนอเสกขธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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           [๑๒๖๕]  ๕.  อเสกขธรรม    เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข-  
ธรรม  ฯลฯ 
           มี ๓ อยาง คือ ที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           ผลสมาบัติ   ที่เปนอเสกขธรรม   เปนปจจัยแกสุขทางกาย  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๒๖๖]  ๖.  เนวเสกขานาเสกขธรรม   เปนปจจัยแกเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือ ที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน   ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรมแลว    ใหทาน 
สมาทานศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ  อภิญญา ฯลฯ 
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน   กอมานะ   ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ  ปญญา  ราคะ 
ฯลฯ ความปรารถนา   สขุทางกาย   อุตุ   โภชนะ ฯลฯ  เสนาสนะแลว   ใหทาน 
สมาทานศีล ฯสฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  ฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธาท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ  ปญญา  ราคะ ฯลฯ  ความ 
ปรารถนา    สุขทางกาย ฯลฯ   เสนาสนะ    เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนเนวเสก-  
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ขานาเสกขธรรม  ฯลฯ แกปญญา  แกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา  แกสุขทาง 
กาย   แกทกุขทางกาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
           บริกรรมแหงปฐมฌาน     เปนปจจัยแกปฐมฌาน     ดวยอํานาจของ  
อุปนิสสยปจจัย.  
           บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ    เปนปจจัยแกเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ. 
           ปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ 
           อากิญจัญญายตนะ    เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญานาสัญญายตนะ  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๒๖๗]  ๗.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           มี ๓ อยาง  คือ ที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บริกรรมแหงปฐมมรรค    เปนปจจัยแกปฐมมรรค     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถมรรค   เปนปจจัยแกจตุตถมรรค  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
           [๑๒๖๘]  ๘.  เนวเสกขานาเสกขธรรม     เปนปจจัยแกอเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย  
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           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูนิสสยะ  ไดแก   
           สุขทางกาย ฯลฯ   ทุกขทางกาย  ฯลฯ   อุตุ  โภชนะ ฯลฯ  เสนาสนะ 
เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
 
                                       ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๑๒๖๙]  ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ  ยอมยินดี 
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุนั้น  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  โทมนัส ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาเห็นโสตะ ฯลฯ  หทยวัตถ ุ โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา  ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
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           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ  เปนปจจัย  
แกกายวิญญาณ, หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
           [๑๒๗๐]  ๒.  เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม    ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๒๗๑]  ๓.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                   ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๑๒๗๒]  ๑.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรมท่ีเกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
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           [๑๒๗๓]  ๒.  อเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข-  
ธรรม ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย  
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอเสกขธรรมท่ีเกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกาย  
นี้ที่เกิดกอน ฯลฯ 
           [๑๒๗๔]  ๓.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขธรรมท่ีเกิดภายหลัง  เปน 
ปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน. 
 
                                   ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๑๒๗๕]  ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรมที่เกิดกอน ๆ  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรมที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจ 
ของอาเสวนปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู,  อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน  ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย.  
           [๑๒๗๖]  ๒.  เนวเสกขานาเสกธรรม    เปนปจจัยแกเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาเสวนปจจัย 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 333 

           คือ  โคตรภู  เปนปจจัยแกมรรค,  โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค  ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย.   
 
                                         ๑๓. กัมมปจจัย 
           [๑๒๗๗]  ๑.  เสกขธรรม    เปนปจจัยแกเสกขธรรม     ดวย 
อํานาจของเสวนปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือ   ทีเ่ปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนเสกขธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนเสกขธรรม    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม 
ซึ่งเปนวิบาก   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๒๗๘]  ๒.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนเสกขธรรม  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
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           [๑๒๗๙]  ๓.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย  
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   สหชาตะ   ไดแก 
           เจตนาที่เปนเสกขธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๒๘๐]  ๔.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกขธรรม  และ 
เนวเสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกขธรรม  และ 
เนวเสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           [๑๒๘๑]  ๕.  อเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนอเสกขธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๒๘๒] ๖.  อเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนอเสกขธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           [๑๒๘๓]  ๗.  อเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม  และ  
เนวเสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนอเสกขธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
           [๑๒๘๔]  ๘.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือ  ที่เปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
           ที่เปน นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
เนวเสกขานาเสกขธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย. 
 
                                           ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๑๒๘๕]  ๑.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกขธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย 
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           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรมซึง่เปนวิบาก  เปนปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ 
           ใน  เสกขมูลกะ  มี ๓ วาระ. 
           [๑๒๘๖]  ๔.  อเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย   
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอเสกขธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ 
           ใน  อเสกขมูลกะ  มี ๓ วาระ. 
           [๑๒๘๗]  ๗.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจ 
ของวิปากปจจัย. 
 
                   ๑๕.  อาหารปจจัย ฯลฯ  ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
           [๑๒๘๘]  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกขธรรม  ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของฌานปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย. 
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                                 ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๑๒๘๙]  ๑.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย   
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรมที่เกิดพรอมกัน  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรมที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
กอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๑๒๙๐]  ๒.  อเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           เหมือนกับเสกขธรรม. 
           [๑๒๙๑]  ๓.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกธรรมท่ีเกิดพรอมกัน   เปนปจจัย 
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
           ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาธรรม  
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรมที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัย 
แกกายนี้ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๑๒๙๒]  ๔.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน ปุเรชาตะ ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
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           [๑๒๙๓]  ๕.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกข-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย.  
 
                                       ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๑๒๙๔]  ๑.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกขธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ 
           [๑๒๙๕]  ๒.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรมที่เกิดพรอมกัน  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรมที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
กอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
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           [๑๒๙๖]  ๓.  เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม  และเนว-    
เสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๒๙๗]  ๔.  อเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  มี ๓  วาระ  เหมือนกับเสกขธรรม. 
           [๑๒๙๘]  ๗.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
ฯลฯ  มหาภูตรรูป ๑ ฯลฯ 
           พาหิรรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
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           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 
อนัตตา,  ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุนั้น  ราคะ  ยอมเกิด  
ข้ึน ฯลฯ โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน  
           บุคคลพิจารณาเห็น    โสตะ ฯลฯ    หทยวัตถุ  โดยความเปนของไม 
เที่ยง ฯลฯ 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ   เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรมที่เกิดภายหลัง    เปนปจจัย 
แกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี ฯลฯ 
           รูปชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย.  
           [๑๒๙๙]  ๘.  เนวเสกขานาเสกขธรรม   เปนปจจัยแกเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
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           อยางเดียว  คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ  ไดแก  
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย.  
           [๑๓๐๐]  ๙.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           อยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           [๑๓๐๑]  ๑๐.  เสกขธรรม  และเนวเสกขานาเสกขธรรม เปน 
ปจจัยแกเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย                            
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม  และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           [๑๓๐๒] ๑๑.  เสกขธรรม  และเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปน 
ปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ 
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           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           ขันธที่เปนเสกขธรรม      และมหาภูตรูปทั้งหลายเปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรมที่เกิดภายหลัง   และกวฬกีาราหาร  เปน 
ปจจัยแกกายน้ี    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกัน  อนิทริยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรมที่เกิดภายหลัง   และรูปชวิีตินทรีย  เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๑๓๐๓] ๑๒.  อเสกขธรรม     และเนวเสกขานาเสกธรรม 
เปนปจจัยแกอเสกขธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  พึงกระทํา ๒ วาระ 
เหมือนเสกขธรรม   (คือเหมือนขอ   ๑๓๐๑-๑๓๐๒   จึงรวมเปน ๑๓ วาระ) 
 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                                          สุทธมูลกนยั 
           [๑๓๐๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๘ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๘ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๘ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  
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มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย ๒ วาระ ใน  
กัมมปจจัย  มี ๘ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๗ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๗ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๗ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถ-ิ 
ปจจัย มี ๑๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๘ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๘ วาระ  ใน 
อวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                            อนุโลมนัย  จบ 
 
                                                ปจจนียนัย 
                                       การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๑๓๐๕] ๑.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกขธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                         ๒.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม  ดวยอํา- 
นาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๓๐๖]  ๓.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           [๑๓๐๗]  ๔.  เสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกขธรรม  และเนว- 
เสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.  
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           [๑๓๐๘] ๕.  อเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม  ดวยอํา-  
นาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๓๐๙] ๖.  อเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกข 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ  
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           [๑๓๑๐] ๗.  อเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกขธรรม  และ 
เนวเสกขานาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           [๑๓๑๑] ๘.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเนวเสกขา- 
นาเสกขธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           [๑๓๑๒]  ๙.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๓๑๓] ๑๐.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  เปนปจจัยแกอเสกข- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
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           [๑๓๑๔]  ๑๑.  เสกขธรรม  และเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปน  
ปจจัยแกเสกขธรรม  ฯลฯ  
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ 
           [๑๓๑๕]  ๑๒.  เสกขธรรม  และเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปน 
ปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม  ฯลฯ 
           มี ๓ อยาง คือท่ีเปน สหชาตะ  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  
           [๑๓๑๖]  ๑๓.  อเสกขธรรม  และเนวเสกขานาเสกขธรรม  เปน 
ปจจัยแกอเสกขธรรม  ฯลฯ 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ 
           [๑๓๑๗]  ๑๔.  อเสกขธรรม  และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ. 
 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                                            สุทธมูลกนัย 
           [๑๓๑๘]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑๔ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑๔ 
วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๑๔ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๑๔ วาระ ใน 
นสมนันตรปจจัย  มี ๑๔ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  ม ี๑๐ วาระ ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย  มี ๑๐ วาระ  ในนนิสสยปจจัย มี ๑๐ วาระ  ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๑๒ วาระ  ในนปจฉาชาต- 
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ปจจัย    ม ี ๑๔  วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๔ วาระ  ในนกัมปจจัย  
มี ๑๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๑๒ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑๔ วาระ 
ในนอินทริยปจจัย  มี ๑๔ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑๔ วาระ  ในนมัคค- 
ปจจัย  มี ๑๔ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๐ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๘ วาระ  ในโนอัตถิปจจัย  มี ๘ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑๔ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๑๔ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๘ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                        ปจจนียนัย  จบ 
 
                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                      การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๓๑๙]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ... 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนกมัมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๗ วาระ 
ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   
มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ 
           พึงนับอยางนี้.  
                                        อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
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                                          ปจจนียานุโลม   
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๓๒๐]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ... 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๘ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๘ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๘ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในกัมมปจจัย  ม ี๘ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๗ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๗ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๗ วาระ ในฌานปจจัย  มี ๗ วาระ  ในมัคคปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๑๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๘ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๘ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                        ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                             ปญหาวาระ จบ 
                                         เสกขติกะ  ที่ ๑๑ จบ 
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                                    อรรถกถาเสกขติกะ  
           ใน  เสกขติกะ  อเสกขธรรมยอมไมเปนปจจัยแกเสกขธรรม  โดย 
ปจจัยไร ๆ  แตเสกขธรรมเปนอนันตรรูปนิสสยะ  และปกตูนิสสยปจจัย  แก 
อเสกขธรรม.  คําท่ีเหลือในอธิการน้ี  อธิบายตามบาลี. 
           ใน  ปริตตติกะ  ก็เหมือนกัน  
                                 อรรถกถาเสกขติกะ  จบ  
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                                    ๑๒.  ปริตตติกะ  
                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย  
           [๑๓๒๑] ๑.  ปรติตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริตตธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริตต- 
ธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,    ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑  ฯลฯ  มหาภูตรูป  ๒  ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๒.  มหัคคตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ 
                       ๓.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยปริตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ   ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  อาศัยหทย- 
วัตถุ 
           กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.   
           [๑๓๒๒]  ๔.  มหัคคตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  ฯลฯ  ขันธ  ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                         ๕.  ปริตตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม. 
                         ๖.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยมหัคคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานขณะ  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม 
ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ  ๓  และกฏัตตรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคต- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๓๒๓]  ๗.  อปัปมาณธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
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           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
                         ๘.  ปริตตธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม. 
                         ๙.  ปริตตธรรม  และอัปปมาณธรรม  อาศัยอัปปมาณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอัปปมาณ- 
ธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๓๒๔] ๑๐.  ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม  และอัปปมาณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม  และมหาภูต- 
รูปทั้งหลาย. 
           [๑๓๒๕] ๑๑.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และมหัคคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                         ๑๒.  มหคัคตธรรม  อาศัยปริตตธรรม   และมหัคคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
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           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  และ  
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
                        ๑๓.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยปริตต- 
ธรรม  และมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           กฏัตตารูป  อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                       ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๑๓๒๖] ๑. ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริตตธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๒.  มหัคคตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทย- 
วัตถุ. 
           [๑๓๒๗] ๓.  มหคัคตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
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           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
           [๑๓๒๘] ๔.  อัปปมาณธรรม   อาศัยอัปปมาณธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๓๒๙] ๕.  มหคัคตธรรม  อาศัยปรติตธรรม  และมหัคคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรมและ 
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
 
                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๓๓๐] ๑.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อธิปติปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  และจิตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
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            [๑๓๓๑] ๒.  มหคัคตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปจจัย  
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๓.  ปริตตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อธิปติปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม. 
                         ๔.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยมหคัคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม  
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๓๓๒] ๕.  อัปปมาณธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๖.  ปริตตธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม. 
                         ๗.  ปริตตธรรม  และอัปปมาณธรรม  อาศัยอัปป- 
มาณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณ- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
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           [๑๓๓๓] ๘.  ปรติตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และอัปปมาณ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม  และมหาภูต- 
รูปทั้งหลาย.  
           [๑๓๓๔] ๙.  ปรติตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และมหคัคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
 
                      ๔.  อนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๖.  สหชาตปจจัย 
           [๑๓๓๕]  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
อนันตรปจจัย,  เพราะสมนันตรปจจัย,  เพราะสหชาตปจจัย  พึงกระทํา 
มหาภูตรูปแมทั้งหมด. 
 
                    ๗.  อัญญมญัญปจจัย ฯลฯ  ๑๑.  อาเสวนปจจัย 
           เพราะ  อัญญมัญญปจจัย,  เพราะ  นิสสยปจจัย,  เพราะ อุป- 
นิสสยปจจัย,  เพราะ ปุเรชาตปจจัย  พึงกระทํา ๓ วาระ. 
           เพราะ  อาเสวนปจจัย  พึงกระทํา ๓ วาระ. 
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                       ๑๒.  กมัมปจจัย ฯลฯ  ๒๓.  อวิคตปจจัย  
           เพราะ  กมัมปจจยั,  เพราะ วปิากปจจัย  พึงกระทํา ๑๓ วาระ. 
           เพราะ  อาหารปจจัย,  เพราะ อินทริยปจจัย,  เพราะ  ฌานปจจัย  
เพราะ มัคคปจจัย,  เพราะ สัมปยุตตปจจัย,  เพราะ วิปปยุตตปจจัย, 
เพราะ อัตถิปจจัย,  เพราะ นัตถิปจจัย,  เพราะ วิคตปจจัย,  เพราะ 
อวิคตปจจัย. 
 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๓๖]  ในเหตุปจจัยมี ๑๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัยมี ๕ วาระ 
ในอธิปติปจจัยมี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัยมี ๕ วาระ ในสมนันตรปจจัยมี 
๕ วาระ ในสหชาตปจจัยมี ๑๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัยมี ๗ วาระ ใน 
นิสสยปจจัยมี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัยมี ๕ วาระ  ในปุเรชาตปจจัยมี ๓ 
วาระ  ในอาเสวนปจจัยมี ๓ วาระ ในกมัมปจจัยมี ๑๓ วาระ  ในวิปากปจจัย 
มี ๑๓ วาระ  ในอาหารปจจัยมี ๑๓ วาระ ในอินทริยปจจัยมี ๑๓ วาระ ใน 
ฌานปจจัยมี ๑๓ วาระ ในมัคคปจจัยมี ๑๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัยมี ๕ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัยมี ๑๓ วาระ ในอัตถิปจจัยมี ๑๓ วาระ  ในนัตถิปจจัยมี ๕  
วาระ  ในวิคตปจจัยมี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัยมี ๑๓ วาระ. 
                                            อนุโลมนัย  จบ 
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                                        ปจจนียนัย 
                                    ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๓๓๗] ๑.  ปรติตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย.   
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ ฯลฯ   
           อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
           พาหิรรูป ...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ   อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
           โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 
                                      ๒.  นอารมัมณปจจัย 
           [๑๓๓๘]  ๑.  ปรติตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอารัมมณปจจัย. 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปริตตธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ    กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม, 
หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย. 
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           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป. .. อุตุสมุฏฐาน-  
รูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.  
           [๑๓๓๙] ๒.  ปรติตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอารัมมณปจจัย.  
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม. 
           [๑๓๔๐] ๓.  ปรติตธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะนอารัมมณปจจัย. 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณธรรม. 
           [๑๓๔๑]  ๔.  ปรติตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และอัปปมาณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั. 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.                              
           [๑๓๔๒]  ๕.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และมหัคคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั. 
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูป  
ทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย.  
 
                                      ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๓๔๓] ๑.  ปรติธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย. 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริตตธรรม ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
                         ๒.  มหัคคตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย. 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  อาศัยหทย- 
วัตถุ. 
                         ๓.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยปริตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอธิปติปจจัย. 
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           คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทย-  
วัตถุ,  กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
           [๑๓๔๔] ๔.  มหคัคตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคต- 
ธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ 
            ในปฏิสนธขิณะ  ฯลฯ. 
                         ๕.  ปริตตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย. 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคตธรรม  ซึ่ง 
เปนวิบาก. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม. 
                         ๖.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยมหัคคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอธิปติปจจัย. 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม 
ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           [๑๓๔๕]  ๗.  อปัปมาณธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย. 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
อัปปมาณธรรม.  
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           [๑๓๔๖] ๘.  ปรติตธรรม   อาศัยปริตตธรรม   และมหัคคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอธิปติปจจัย   
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม  ซึ่งเปนวิบาก 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม  และ   
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                         ๙.  มหัคคตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และมหคัคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอธิปติปจจัย. 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนมหัคคตธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ  ๒ ฯลฯ.                         
                         ๑๐.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยปริตต- 
ธรรม  และมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย. 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           กฏัตตารูป  อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                      ๔.  อนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๗.  นอุปนิสสยปจจัย 
           [๑๓๔๗] ๑.  ปรติตธรรม  อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ เพราะ 
นอนันตรปจจัย,  เพราะนสมนันตรปจจัย,  เพราะนอัญญมัญญปจจัย, 
เพราะนอุปนิสสยปจจัย. 
      



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 363 

                                ๘.  นปุเรชาตปจจัย 
           [๑๓๔๘] ๑.  ปรติตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย.    
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริตตธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปน 
ปริตตธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหมดใหพิสดาร.  ในปริตตมูลกะ  มี ๓ วาระ. 
           [๑๓๔๙] ๔. มหคัคตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย. 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
                         ๕.  ปริตตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  ฯลฯ  เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย. 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม. 
                         ๖.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยมหัคคต- 
ธรรม ฯลฯ  เพราะนปุเรชาตปจจัย. 
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           คือ ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓   และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปน  
มหัคคตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ.  
           [๑๓๔๐] ๗.  อัปปมาณธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม  ฯลฯ 
เพราะนปุเรชาตปจจัย. 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ. 
                         ๘.  ปริตตธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ. 
นปุเรชาตปจจัย. 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม. 
           [๑๓๕๑] ๙.  ปรติตธรรม อาศัยปริตตธรรม  และอัปปมาณ- 
ธรรม ฯลฯ เพราะนปุเรชาตปจจัย. 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๑๓๕๒] ๑๐.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และมหัคคต- 
ธรรม  ฯลฯ  เพราะนปุเรชาตปจจัย. 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย.  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
                         ๑๑.  มหคัคตธรรม  อาศัยปริตตธรรม และมหัคคต- 
ธรรม ฯลฯ  เพราะนปุเรชาตปจจัย. 
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           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  
และหทยวัตถุ ฯลฯ.  
                         ๑๒.  ปรติตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยปริตต- 
ธรรม  และมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           กฏัตตารูป  อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                       ๙.  นปจฉาชาตปจจัย  ๑๐.  นอาเสวนปจจัย 
           [๑๓๕๓] ๑.  ปรติตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
ปจฉาชาตปจจัย  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุ.  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           [๑๓๕๔] ๒.  มหคัคตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึน้  เพราะ 
นอาเสวนปจจัย 
          คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  อาศัยหทย- 
วัตถุ. 
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                         ๓. ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยปริตต-  
ธรรม  ฯลฯ  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ในปฏิสนธิ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  อาศัยหทย- 
วัตถุ,  กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
           [๑๓๕๕] ๔.  มหคัคตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  ในปฏิสนธขิณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  ฯลฯ 
                         ๕.  ปริตตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  ฯลฯ  เพราะ 
นอาเสวนปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                         ๖.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยมหัคคต- 
ธรรม ฯลฯ  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม 
ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ 
           [๑๓๕๖] ๗.  อัปปมาณธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม  ฯลฯ 
เพราะนอาเสวนปจจัย 
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           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม   ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ  
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.  
                         ๘.  ปริตตธรรม  อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ  เพราะ 
นอาเสวนปจจัย  
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม. 
                         ๙.  ปริตตธรรม  และอัปปมาณธรรม  อาศัยอัปป- 
มาณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอัปปมาณธรรม 
ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ. 
           [๑๓๕๗] ๑๐. ปรติตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และมหคัคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 
           [๑๓๕๘] ๑๑.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และมหัคคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม  และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย.  
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                         ๑๒.  มหคัคตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และมหัคคต-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
                         ๑๓.  ปรติตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยปริตต- 
ธรรมและมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย. 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           กฏัตตารูป  อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                       ๑๑.  นกัมมปจจัย 
           [๑๓๕๙] ๑.  ปรติตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนปริตตธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม 
           พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป 
           ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           [๑๓๖๐] ๒.  มัคคตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม.  
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           [๑๓๖๑] ๓.  อัปปมาณธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม  เกดิขึ้น  
เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนอัปปมาณธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณ- 
ธรรม  ซึ่งเปนกุศล.  
 
                                    ๑๒.  นวิปากปจจัย 
           [๑๓๖๒] ๑.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริตตธรรม 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอุปารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป  ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
           [๑๓๖๓] ๒.  มหัคคตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๓.  ปริตตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นวิปากปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม. 
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                         ๔. ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยมหัคคต-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนวิปากปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๓๖๔] ๕. อัปปมาณธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะนวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม  ซึ่งเปนกุศล ฯลฯ 
                         ๖.  ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม  เกิดข้ึน 
เพราะนวิปากปจจัย 
           คือ  จิตตสมูกฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม  ซึ่ง 
เปนกุศล ฯลฯ 
                         ๗.  ปริตตธรรม  และอัปปมาณธรรม  อาศัยอัปป- 
มาณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอัปปมาณ- 
ธรรม  ซึ่งเปนกุศล ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๓๖๕] ๘.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และอัปปมาณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนวิปากปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม  ซึ่งเปนกุศล 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
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           [๑๓๖๖] ๙.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะนวิปากปจจัย  
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                     ๑๓.  นอาหารปจจัย 
           [๑๓๖๗] ๑.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
นอาหารปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
พึงใหพิสดาร. 
 
                                     ๑๔.  นอินทรยิปจจัย 
                         ๑.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอินทริยปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ  สวน 
อสัญญสัตวทั้งหลาย  รูปชีวิตนทรีย  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                        ๑๕.  นฌานปจจัย 
                         ๑.  ฯลฯ  เพราะนฌานปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑  ที่เปนสหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ สวน 
อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหมด. 
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                                    ๑๖.  นมัคคปจจัย  
                         ๑.  ฯลฯ  เพราะนมัคคปจจัย  
           คือ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริตตธรรม  ซึง่เปนอเหตุกะ ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  พึงกระทํามหาภูตรูป 
ทั้งหมด. 
 
                                   ๑๗.  นสัมปยุตตปจจัย 
                         ๑.  ฯลฯ  เพราะนสัมปยุตตปจจัย  ฯลฯ (ม ี๕ วาระ) 
 
                                   ๑๘.  นวิปปยุตตปจจัย 
           [๑๓๖๘] ๑.  ฯลฯ  เพราะนวิปปยุตตปจจัย  ฯลฯ 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริตตธรรม  ฯลฯ  ขันธ 
๒ ฯลฯ 
           พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
                         ๒.  มหัคคตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนวิปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ  ขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ. 
           [๑๓๖๙] ๓.  อัปปมาณธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะวิปปยุตตปจจัย 
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           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ  ขันธ ๑  ที่เปนอัปปมาณธรรม  ฯลฯ.  
           เพราะโนนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย. 
 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียนัย 
                                         สุทธมูลกนยั  
           [๑๓๗๐]  ในเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัยมี ๕ 
วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๑๒ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๓ วาระ ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓  วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ในนฌานปจจัย 
ในนมัคคปจจัย  แตละปจจัย  มี ๑  วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน  
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                           ปจจนียนัย  จบ 
 
                                          อนุโลมปจจนียนัย 
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๓๗๑]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ...ในน 
อธิปติปจจัย  มี ๑๐ วาระ ในนอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ ในนสมนันตร- 
ปจจัย ในนอัญญมัญญปจจัย  ในนอุปนิสสยปจจัย  แตละปจจัย  มี ๕ วาระ 
   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 374 

ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๑๒ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในน  
อาเสวนปจจัย  ม ี๑๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในนวิปากยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                          อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                             ปจจนียานุโลมนัย 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๓๗๒]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ ฯลฯ  ในวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ 
วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                             ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                                 ปฏิจจวาระ  จบ 
           สหชาตวาระ  เหมือนกับปฏิจจาวาระ. 
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                                      ปจจยวาระ  
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย  
           [๑๓๗๓] ๑.  ปรติตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒  ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๒.  มหัคคตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ,  ในปฏิสนธ ิ
ขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๓.  อัปปมาณธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึน้เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๔.  ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม  อาศัยปรติต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม  อาศัยหทยวัตถุ,  จิตตสมุฏ-  
ฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย. 
                         ๕.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยปริตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           [๑๓๗๔] ๖.  มหคัคตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑  ที ่ เปนมหัคคตธรรม  ฯลฯ 
                         ๗.  ปริตตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
                         ๘.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยมหคัคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ.  
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           [๑๓๗๕] ๙.  อัปปมาณธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม  เกดิขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย 
           ในอัปปมาณธรรม  ม ี๓ วาระ.  
           [๑๓๗๖] ๑๒.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และอัปปมาณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                         ๑๓.  อัปปมาณธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และอัปป- 
มาณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอัปปมาณธรรม  และหทยวัตถุ. 
                         ๑๔.  ปรติตธรรม  และอัปปมาณธรรม  อาศัยปริตต- 
ธรรม  และอัปปมาณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอัปมาณธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
           [๑๓๗๗] ๑๕.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และมหัคคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           พึงกระทําแมทั้ง ๓ วาระ.  
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                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๑๓๗๘] ๑.  ปรติตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ  
อารัมมณปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริตตธรรม  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขาตนะ  ฯลฯ  อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ. 
           วาระ ๖ ที่เหลือเหมือนกับเหตุปจจัย  พึงกระทําเปน ๗ วาระ. 
           เพราะอธิปติปจจัย  ปฏิสนธิไมมี  วาระ ๑๓ พึงใสไมเต็ม. 
           เพราะอนันตรปจจัย ฯลฯ  เพราะอวิคตปจจัย. 
 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๗๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๗  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  ม ี๗ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑๗  วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๗  
วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๗ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในวิปากปจจัย 
มี ๑๗ วาระ ในอาหารปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอินทริยปจจัย  ในฌานปจจัย 
ในมัคคปจจัย  แตละปจจัย  ม ี๑๗ วาระ  ในสัมปยตุตปจจัย  มี ๗ วาระ  ใน  
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วิปปยุตตปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในอัตถปิจจัย มี ๑๗ วาระ ในนัตถิปจจัย  มี ๗  
วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย  มี ๑๗ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                        อนุโลมนัย  จบ  
 
                                            ปจจนียนัย 
                                         ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๓๘๐] ๑.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริตตธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้ง 
หลายอาศัยหทยวัตถุ. 
           ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขาตนะ ฯลฯ  กายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 380 

                             ๒.  นอารัมมณปจจยั  
           [๑๓๘๑]  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
นอารัมมณปจจัย.  
           เหมือนกับปฏิจจวาระ  มี ๕ วาระ. 
 
                                  ๓.  นอธิปติปจจัย 
           [๑๓๘๒] ๑.  ปรติตธรรม อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย. 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริตตธรรม 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  สวนพวกอสัญญสตัวทั้งหลาย ฯลฯ. 
           จักขาตนะ ฯลฯ  กายายตนะ  ฯลฯ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๒.  มหัคคตธรรม  อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย. 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ,  ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนมหัคคตธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  อาศัยหทยวัตถุ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๓.  อัปปมาณธรรม  อาศัยปริตตธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะนอธิปติปจจัย. 
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           คือ อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  อาศัยหทยวัตถุ.  
                         ๔.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยปริตต- 
ธรรม  ฯลฯ  เพราะนอธิปติปจจัย.  
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  อาศัยหทยวัตถุ. 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
           [๑๓๘๓] ๕.  มหคัคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ  เพราะ 
นอธิปติปจจัย. 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
มหัคคตธรรม,  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม ซึ่งเปนวิบาก 
ฯลฯ  อาศัยขันธ  ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
                         ๖.  ปริตตธรรม  อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย. 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม ซึ่ง 
เปนวิบาก. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
                         ๗.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยมหคัคต- 
ธรรม เกิดขึน้  เพราะนอธิปติปจจัย.  
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           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคต-  
ธรรม  ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.  
           [๑๓๘๔] ๘.  อัปปมาณธรรม  อาศัยอัปปมาณธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย. 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
อัปปมาณธรรม. 
           [๑๓๘๕] ๙.  อัปปมาณธรรม  อาศัยปริตตธรรม และอปัป- 
มาณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย. 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
อัปปมาณธรรม  และหทยวัตถุ. 
           [๑๓๕๖] ๑๐.  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม  และมหัคคต- 
ธรรม  เกิดขึน้ เพราะนอธิปติปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
                         ๑๑.  มหคัคตธรรม อาศัยปริตตธรรม  และมหัคคต- 
ธรรม  ฯลฯ  เพราะนอธิปติปจจัย. 
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           คือ  อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน  
มหัคคตธรรม  และหทยวัตถุ.  
           ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ. 
                         ๑๒.  ปรติตธรรม  และมหัคคตธรรม  อาศัยปริตต- 
ธรรม  และมหัคคตธรรม  ฯลฯ  เพราะนอธิปติปจจัย. 
           คือ ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคต- 
ธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  และมหาภูตรูป. 
                      ๔.  นอนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๘.  นปุเรชาตปจจัย 
           [๑๓๘๗]  ปริตตธรรม  อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
นอนันตรปจจัย  เพราะนสมนันตรปจจัย  เพราะนอัญญมัญญปจจัย 
เพราะนอุปนิสสยปจจัย  เพราะนปุเรชาตปจจัย  เหมือนกับปฏิจจวาระ 
มี ๑๒ วาระ. 
 
                    ๙.  นปจฉาชาตปจจัย  ๑๐.  นอาเสวนปจจัย 
           เพราะนปจฉาชาตปจจัย  เพราะนอาเสวนปจจัย  พึงใสใหเต็ม 
พึงแสดงวา  วิบาก,  จิตตสมุฏฐานรูป  ไมพึงแสดงวา  วิบาก. 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 384 

                      ๑๑.  นกัมมปจจัย  ๑๒.  นวิปากปจจัย  
           เพราะนกัมมปจจยั  เพราะนวิปากปจจัย  แมปฏิสนธิวิบากไมมี. 
                   ๑๓.  นอาหารปจจัย ฯลฯ  ๒๐.  โนวิคตปจจัย 
           เพราะนอาหารปจจัย  เพราะอินทริยปจจัย  เพราะนฌาน- 
ปจจัย  เพราะนมัคคปจจัย  เพราะนสัมปยุตตปจจัย  เพราะนวิปป- 
ยุตตปจจัย  เพราะโนนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย.  
 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๓๘๘]  ในนเหตุปจจัยมี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัยมี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัยมี ๑๒  วาระ  ในนอนนัตรปจจัยมี ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัยมี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัยมี ๕ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัยมี ๕ 
วาระ  ในนปเุรชาตปจจัยมี ๑๒ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัยม ี๑๗ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัยมี ๑๗ วาระ  ในนกัมมปจจัยมี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี 
๑๗ วาระ  ในนอาหารปจจัยมี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัยมี ๑  วาระ ใน 
นมัคคปจจัยมี ๑  วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัยมี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี 
๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัยมี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัยมี ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                            ปจจนียนัย  จบ  
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                                    อนุโลมปจจนียนัย 
                      การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ  
           [๑๓๘๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัยมี ๕ วาระ...ใน 
นอธิปติปจจัยมี ๑๒ วาระ  ในนอนันตรปจจัยมี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัยมี ๕  วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัยมี ๕ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัยมี ๑๒ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัยมี ๑๗ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัยมี ๑๗ วาระ  ในนกมัมปจจัยมี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัยมี ๑๗ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัยมี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัยมี ๓ วาระ  ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัยมี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัยมี ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                              ปจจนียานุโลม 
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๓๙๐]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย ๑ วาระ... 
ในอนันตรปจจัยมี ๑ วาระ  ในสมนันตรปจจัยมี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัยมี 
๑ วาระ ฯลฯ ในวิคตปจจัยมี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัยมี ๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                              ปจจยาวาระ  จบ 
           นิสสยวาระ  เหมือนกับปจจยวาระ.  
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                                            สังสัฏฐวาระ  
                                             อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย  
           [๑๓๙๑] ๑.  ปริตตธรรม  เจือกบัปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  เจือกับ  ขันธ ๑  ทีเ่ปนปริตตธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิ ฯลฯ 
           [๑๓๙๒] ๒.  มหัคคตธรรม  เจือกับมหัคคตธรรม เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           [๑๓๙๓] ๓.  อัปปมาณธรรม  เจือกับอัปปมาณธรรม เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ เจือขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
 
                           ๒.  อารมัมณปจจัย  ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๓๙๔] ๑. ปริตตธรรม  เจือกบัปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย.  เพราะอธิปติปจจัย  ปฏิสนธิ  ไมมี. 
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                    ๔.  อนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           เพราะอนันตรปจจัย  เพราะสมนันตรปจจัย  เพราะสหชาต- 
ปจจัย  เพราะอัญญมัญญปจจัย  เพราะนิสสยปจจัย  เพราะอุปนิสสย-  
ปจจัย.  เพราะปุเรชาตปจจัย  ปฏิสนธ ิ ไมม.ี  
 
                              ๑๑.  อาเสวนปจจัย 
           เพราะอาเสวนปจจัย วิบากก็ดี  ปฏิสนธิก็ดี  ไมม.ี 
               ๑๒.  กัมมปจจัย  ฯลฯ  ๒๓.  อวิคตปจจัย 
           เพราะกัมมปจจัย  เพราะวิปากปจจัย  เพราะอาหารปจจัย 
เพราะอินทริยปจจัย  เพราะฌานปจจัย  เพราะมัคคปจจัย   เพราะ 
สัมปยุตตปจจัย  เพราะวิปปยุตตปจจัย เพราะอัตถิปจจัย  เพราะ 
นัตถิปจจัย  เพราะวิคตปจจัย  เพราะอวิคตปจจัย. 
 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๙๕]  ในเหตุปจจัย ม ี๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย ม ี๓ วาระ ฯลฯ ในอวคิตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้.   
                                         อนุโลมนัย  จบ  
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                                             ปจจนียนัย 
                                          ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๓๙๖] ๑.  ปริตตธรรม  เจือกบัปริตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย   
           คือ   ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑  ที่เปนปริตตธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ   เจือกับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 
                                           ๒.  นอธิปติปจจัย 
           [๑๓๙๗] ๑.  ปริตตธรรม  เจือกับปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม  ฯลฯ  อาศัยขันธ  ๒ เพราะ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           [๑๓๙๘] ๒.  มหคัคตธรรม    เจือกับมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ    อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม     เจือขันธทั้งหลายท่ีเปน 
มหัคคตธรรม, ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม  ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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           [๑๓๙๙] ๓.  อัปปมาณธรรม  เจือกับอัปปมาณธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ    อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  เจือกับขันธทั้งหลายที่เปน 
อัปปมาณธรรม.  
 
                                    ๓.  นปุเรชาตปจัย 
           [๑๔๐๐] ๑.  ปริตตธรรม  เจือกบัปริตตธรรมเกิดขึ้น  เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           [๑๔๐๑] ๒.  มหัคคตธรรม    เจือกับมหัคคตธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           [๑๔๐๒]  ๓.  อัปปมาณธรรม  เจือกับอัปปมาณธรรม เกดิขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ   ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ  
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                      ๔.  นปจฉาชาตปจจัย  ๕. นอาเสวนปจจัย 
           [๑๔๐๓]  ๑.  ปริตตธรรม  เจือกับปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นปจฉาชาตปจจัย,   เพราะนอาเสวนปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ฯลฯ.  
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
           [๑๔๐๔] ๒.  มหัคคตธรรม   เจือกับมหัคคตธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ ฯลฯ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม  ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           [๑๔๐๕] ๕.  อัปปมาณธรรม  เจือกับอัปปมาณธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ ฯลฯ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม  ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ. 
 
                                     ๖.   นกัมมปจจัย 
           [๑๔๐๖] ๑.  ปริตตธรรม  เจือกบัปริตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
นกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนปริตตธรรม  เจือกับขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม.  
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           [๑๔๐๗]  ๒.  มหคัคตธรรม  เจือกับมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  
เพราะนกัมมปจจัย  
           คือ  เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม  เจือกับขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคต- 
ธรรม. 
           [๑๔๐๘] ๓.  อัปปมาณธรรม  เจือกับอัปปมาณธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ เจตนาที่เปนอัปปมาณธรรม เจือกับขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณ- 
ธรรม  ที่เปนกุศล. 
 
                                   ๗.  นวิปากปจจัย 
           [๑๔๑๐] ๑.  ปริตตธรรม  เจือกบัปริตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
นวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนปริตตธรรม  ฯลฯ. 
           [๑๔๐๑] ๒.  มหัคคตธรรม  เจือกับมหัคคตธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะวิปากปจจัย 
           คือ ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ. 
           [๑๔๑๑] ๓.  อัปปมาณธรรม  เจือกับอัปปมาณธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะนวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ. 
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                 ๘.  นฌานปจจัย ฯลฯ  ๑๐.  นวิปปยุตตปจจัย 
           [๑๔๑๒] ๑.  ปริตตธรรม  เจือกับปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ  
นฌานปจจัย  เพราะนมัคคปจจัย (มี ๑ วาระ)  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ฯลฯ.  
           [๑๔๑๓] ๒.  มหัคคตธรรม   เจือกับมหัคคตธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ ขันธ ๑ ทีเ่ปนมหัคคตธรรม ฯลฯ. 
           [๑๔๑๔] ๓.  อัปปมาณธรรม  เจือกับอัปปมาณธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ ขันธ ๑ ทีเ่ปนอัปปาณธรรม ฯลฯ. 
 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๘๑๕]  ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอธิติปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย มี  ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                            ปจจนียนัย  จบ 
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                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๔๑๖]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ...ในนปุเร- 
ชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๓  วาระ ในนกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในน- 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                      อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๔๑๗]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ... ใน 
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ 
           พึงนับอยางนี้. 
                                      ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
           สัมปยุตตวาระ  เหมือนกับ  สงัสัฏฐวาระ. 
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                                           ปญหาวาระ  
                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั  
           [๑๔๑๘] ๑.  ปริตตธรรม     เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนปริตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
          ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
           [๑๔๑๙] ๒.   มหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย.  ม ี๓ วาระ   (วาระ ๒-๓-๔)   พึงกระทําทั้งปวัตติ 
และปฏิสนธ.ิ                                                                                  
           [๑๔๒๐] ๕.   อัปปมาณธรรม    เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๕-๖-๗)  
 
                                      ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๑๔๒๑] ๑.  ปรติตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  
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           คือ   บุคคลใหทาน   สมาทานศีล    การทําอุโบสถกรรมแลว  พิจารณา  
กุศลกรรมนัน้.   
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู,   พิจารณาโวทาน,  พิจารณากิเลส 
ที่ละแลว,  พิจารณากิเลสท่ีขมแลว,  รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดข้ึนแลวในกาล 
กอน. 
           พิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ    ขันธทัง้หลายท่ีเปนปริตตธรรม  
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภ 
จักษุเปนตนน้ัน    ราคะ  ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแก   จักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอารัมมณปจจัย. 
           [๑๔๒๒] ๒.  ปรติตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั.                         
           คือ   บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนปริตตธรรม  ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ   แกเจโต- 
ปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาคตังสญาณ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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           [๑๔๒๓] ๓.  มหคัคตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั    
           คือ   อากาสานัญจายตนะ   เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,   อากิญ- 
จัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย. 
           บุคคลรูจิตตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนมหัคคตธรรม   ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  แกเจโต 
ปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาคตังสญาณ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๔๒๔] ๔.  มหคัคตธรรม   เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ บุคคลพิจารณาปฐมฌาน ฯลฯ พิจารณาเนาสัญญานาสัญญายตนะ. 
พิจารณาทิพยจักษุ  ทิพโสตธาตุ ฯลฯ   พิจารณาอิทธิวิธญาณ  เจโตปริยญาณ 
ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ  พิจารณาอนาคตตัง- 
สญาณ.  
           บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม     โดยความเปน 
ของไมเที่ยง ฯลฯ  ยอมยนิดี  ยอมเพลดิเพลินยิ่ง   เพราะปรารภขันธนั้น     ราคะ 
ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
           [๑๔๒๕] ๕.  อัปปมาณธรรม    เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ  นพิพาน  เปนปจจัยแกมรรค   แกผล  ดวยอํานาจของอารัมมณ-  
ปจจัย       
           [๑๔๒๖] ๖.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  
           คือ  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค  พิจารณามรรค,  พิจารณาผล, 
พิจารณานิพพาน. 
           นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู   แกโวทาน   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๔๒๗] ๗.  อัปปมาณธรรม     เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           คือ พระอริยะท้ังหลายรูปจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอัปป- 
มาณธรรม   ดวยเจโตปริยญาณ                                                           
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม   เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ   แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกอนาคตังสญาณ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 
                                           ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๔๒๘] ๑.  ปรติตธรรม    เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก   
           บุคคลใหทาน   สมาทานศีล   กระทําอุโบสถกรรมแลว    กระทํากศุล 
กรรมน้ัน  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา.  
           บุคคลกระทํากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน  ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           พระเสกบุคคลท้ังหลายกระทําโคตรภูใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ฯลฯ กระทําโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทย- 
วัตถุ    ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครัน้ 
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ   ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนปริธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๔๒๙] ๒.  มหคัคตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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           [๑๔๓๐] ๗.  มหคัคตธรรม   เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย  
อํานาจของอธิปติปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลกระทําปฐมฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ เนวสัญญา  
นาสัญญายตนะ  ฯลฯ   ทพิยจักษุ  ฯลฯ   กระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปน 
มหัคคตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้น  กระทําขันธนั้นใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๔๓๑] ๔.  มหคัคตธรรม    เปนปจจัยแกปริตตธรรม   และ 
มหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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           [๑๔๓๒] ๕.  อัปปมาณธรรม   เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม   
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย                            
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกมรรค   แกผล  ดวยอํานาจของอธิปปจจัย. 
           ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๔๓๓] ๖.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคการทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนัก  
แนนแลว     พิจารณา,    กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กระทํา 
นิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
           นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
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           [๑๔๓๗] ๗.  อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม  และ  
อัปปมาณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
 
                                     ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๑๔๓๕] ๑.  ปรติตธรรม    เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรมท่ีเกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลม     เปนปจจัยแกโคตรภู,      อนุโลม     เปนปจจัยแกโวทาน, 
อาวัชชนะเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
           [๑๔๓๖] ๒.  ปรติตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  จุติจิตที่เปนปริตตธรรม  เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปนมหัคคต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนมหัคคต- 
ธรรม. 
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           บริกรรมแหงปฐมฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  
ฯลฯ.  
           บริกรรมแหงทิพยจักษุ ฯลฯ บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ  เปนปจจัย 
แกอนาคตังสญาณ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๔๓๗] ๓.  ปรติตธรรม  เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  โคตรภู  เปนปจจัยแกมรรค, 
           โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค. 
           อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๔๓๘] ๔.  มหคัคตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๔๓๙] ๕.  มหคัคตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  จุติจิตที่เปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนปริตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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           ภวังคที่เปนมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย.   
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนปริตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๔๔๐] ๖.  มหคัคตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ    เปนปจจัยแกผลสมาบัติของบุคคลผู 
ออกจากนิโรธ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๔๔๑] ๗.  อัปมาณธรรม   เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณธรรมที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           มรรค  เปนปจจัยแกผล,  แกเปนปจจัยแกผล  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
           [๑๔๔๒] ๘.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ผล  เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
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           [๑๔๔๓] ๙.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย   
           คือ  ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
 
                                  ๕.  สมนันตรปจจัย 
           เหมือนกับ  อนันตรปจจัย. 
 
                                      ๖.  สหชาตปจจัย 
           [๑๔๔๔] ๑.  ปรติตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย 
           คือ ขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทยวัตถุ,  หทยวัตถุ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ. 
           [๑๔๔๕] ๒.  ปรติตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ฯลฯ 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
มหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           [๑๔๔๖] ๓. มหคัคตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ฯลฯ 
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           คือ  ขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ 
๒  ฯลฯ.  
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
           [๑๔๔๗] ๔.  มหคัคตธรรม  เปนปจจัยแตปริตตธรรม  ฯลฯ 
           คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           [๑๔๔๘] ๕.  มหคัคตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  และ 
มหัคคตธรรม ฯลฯ 
           คือ   ขันธที่เปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ.                
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           [๑๔๔๙] ๖.  อัปปมาฌธรรมเปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ  
           คือ   ขันธ ๑  ที่เปนอัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย ฯลฯ. 
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           [๑๔๕๐] ๗. อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ  
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.  
           [๑๔๕๑] ๘.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  และ 
อัปปมาณธรรม  ฯลฯ  
            คือ   ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม   เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ฯลฯ.  
           [๑๔๕๒] ๙.  ปรติตธรรม และอัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแก 
ปริตตธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธที่เปนอัปปมาณธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย 
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           [๑๔๕๓] ๑๐.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแก 
ปริตตธรรม  ฯลฯ 
           คือ  ขันธที่เปนมหัคคตธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.  
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           [๑๔๕๔] ๑๑.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแก  
มหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
           คือ   ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม    และหทยวัตถุ 
เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ.   
 
                                      ๗.  อัญญมญัญปจจัย         
           [๑๔๕๕] ๑.  ปรติตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
           คือ   ขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓  ดวยอํานาจของ 
อัญญมัญญปจจัย ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทยวัตถุ หทยวัตถุเปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย    มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ. 
           [๑๔๕๖] ๒.  ปรติตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ดวย 
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
           คือ    ในปฏิสนธิขณะ   หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
มหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. 
           [๑๔๕๗] ๒.  ปรติตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ดวย 
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
มหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. 
           [๑๔๕๗] ๓. มหคัคตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ฯลฯ  
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           คือ   ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม    เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจ  
ของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  
           [๑๔๕๘] ๔.  มหคัคตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
           คือ   ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม   เปนปจจัย 
แกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. 
           [๑๔๕๙]  ๕.  มหคัคตธรรม   เปนปจจัยแกปริตตธรรม    และ 
มหัคคตธรรม  ฯลฯ 
           คือ   ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม    เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓ และหทยวัตถุ   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ 
           [๑๔๖๐] ๖.  อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม  ฯลฯ 
           คือ   ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม   เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจ 
ของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๔๖๑] ๗.  ปริตตธรรม   และมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแก 
มหัคคตธรรม  ดวยอํานาจอัญญมัญญปจจัย 
           คือ   ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๑  ทีเปนมหัคคตธรรม  และหทยวัตถุ 
เปนปจจัยแกขันธ ๓  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ 
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                                   ๘. นิสสยปจจัย 
           [๑๔๖๒]  ๑. ปริตตธรรม     เปนปจจัยแกปริตตธรรม    ดวย 
อํานาจของนิสสยปจจัย   
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกหทยวัตถ,ุ หทยวัตถ ุ
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ   เปนปจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของนิสสยปจจัย. 
           [๑๔๖๓] ๒. ปริตตธรรม  เปนปจจัยแกมหคัคตธรรม ฯลฯ 
           คือ   หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม   ดวย 
อํานาจของนิสสยปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่เปนมหัคคต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
           [๑๔๖๔] ๓.  ปริตตธรรม  เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม  ฯลฯ  
           คือ   หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณธรรม  ดวย 
อํานาจของนิสสยปจจัย.  
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           [๑๔๖๕] ๔.  มหัคคตธรรม ฯลฯ  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม   
ฯลฯ  
           คือ  ขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ 
๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
           [๑๔๖๖] ๕.  มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
           [๑๔๖๗] ๖.  มหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  และ 
มหัคคตธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           [๑๔๖๗] ๗.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม 
ฯลฯ 
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           คือ   ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓  ดวยอํานาจ 
ของนิสสยปจจัย.        
           [๑๔๖๙] ๘.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ฯลฯ 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
           [๑๔๗๐] ๙.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  และ 
อัปปมาณธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ฯลฯ 
           [๑๔๗๑] ๑๐. ปรติตธรรม  และอัปปมาณธรรม  เปนปจจัย 
แกอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
           คือ   ขันธที่เปนอัปปมาณธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย   เปนปจจัย 
แกอัปปมาณธรรม  ฯลฯ 
           [๑๔๗๒] ๑๑.  ปริตตธรรม  และอัปปมาณธรรม   เปนปจจัย 
แกอัปปมาณธรรม  ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม  และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ 
๓ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  
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           [๑๔๗๓] ๑๒.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแก  
ปริตตธรรม ฯลฯ  
           คือ  ขันธที่เปนมหัคคตธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
           [๑๔๗๔] ๑๓.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแก 
มหัคคตธรรม ฯลฯ 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ 
๓ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทยวัตถุ เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓  ดวยอํานาจของปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
 
                                      ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๑๔๗๕] ๑.  ปรติตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
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           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปริตตธรรมแลว  ใหทาน  สมาทานศีล 
กระทําอุโบสถกรรม  ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถือทิฏฐ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปริตตธรรม  ฯลฯ  ปญญา  ราคะ  ฯลฯ  ความ 
ปรารถนา  สขุทางกาย ฯลฯ  เสนาสนะแลว  ใหทาน  สมาทาน  ศีล ฯลฯ  
อุโบสถกรรม ฯลฯ  ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน  ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธาท่ีเปนปริตตธรรม ฯลฯ  ปญญา  ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา สขุ 
ทางกาย ฯลฯ  เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปริตตธรรม ฯลฯ  แกปญญา 
แกราคะ ฯลฯ  แกความปรารถนา  แกสุขทางกาย  แกทุกขทางกาย  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           กุศลกรรม  อกุศลกรรม  เปนปจจัยแกวิบาก  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           ปาณาติบาต  เปนปจจัยแกปาณาติบาต  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
ฯลฯ 
           พึงกระทําจักรนัย. 
           มาตุฆาตกรรม  เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           พึงกระทําจักรนัย  เหมือนกับ กุสลติกะ. 
           [๑๔๗๖] ๒.  ปรติตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ฯลฯ 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
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           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนปริตตธรรมแลว  ยังฌานที่เปน  
มหัคคตธรรม  ใหเกิดข้ึน  ยังอภิญญา ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปริตตธรรม  ฯลฯ  ปญญา  ราคะ  ฯลฯ 
เสนาสนะแลว ยังฌานที่เปนมหัคคตธรรม  ใหเกิดข้ึน  ยังอภิญญา ฯลฯ ยัง 
สมาบัติใหเกิดข้ึน.  
           ศรัทธาท่ีเปนปริตตธรรม  ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
มหัคคตธรรม  ฯลฯ  แกปญญา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           บริกรรมแหงปฐมฌาน ฯลฯ  บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           บริกรรมแหงทิพยจักษุ ฯลฯ บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ  เปนปจจัย 
แกอนาคตตังสญาณ. 
           [๑๔๗๗] ๓.  ปรติตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนปริตตธรรมแลว  ยังฌานที่เปนอัปป- 
มาณธรรมใหเกิดข้ึน  ยังมรรค ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปริตตธรรม  ฯลฯ  ปญญา ราคะ  ความ 
ปรารถนา  สขุทางกาย ฯลฯ  เสนาสนะแลว  ยังฌานที่เปนอัปปมาณธรรมให 
เกิดข้ึน ยังมรรค ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน.  
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           ศรัทธาท่ีเปนปริตตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน  
อัปปมาณธรรม  ฯลฯ  แกปญญา   แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย.   
           บริกรรมแหงปฐมมรรค  เปนปจจัยแกปฐมมรรค ฯลฯ บริกรรมแหง 
จตุตถมรรคเปนปจจัยแกจตุตถมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๔๗๘] ๔.  มหคัคตธรรม  อนันตรูปนิสสยะ  และ ปกตูนิสสยะ 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ และ  ปกตูนิสสยะ 
           ที่เปน   ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนมหัคคตธรรมแลว  ยังฌานที่เปน 
มหัคคตธรรมใหเกิดข้ึน  ยังอภิญญา  ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญาแลว  ยังฌานที่ 
เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ยงัอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ศรัทธาท่ีเปนมหัคคตธรรม  ฯลฯ ปญญา    เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
มหัคคตธรรม ฯลฯ แกปญญา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ปฐมฌาน  เปนปจจัยแกทุติยฌาน ฯลฯ  อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๔๗๙] ๕.  มหคัคตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
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           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนมหัคคตธรรมแลว   ใหทาน   สมาทาน 
ศีล  กระทําอุโบสถกรรม   ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถอืทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนมหัคคตธรรม  ฯลฯ  ปญญา    แลวใหทาน 
ฯลฯ ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน ฯลฯ. 
           ศรัทธาท่ีเปนมหัคคตธรรม  ฯลฯ ปญญา  เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
ปริตตธรรม    แกปญญา    แกสุขทางกาย    แกทุกขทางกาย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๔๘๐] ๖.  มหคัคตธรรม  เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนมหัคคตธรรมแลว  ยังฌานที่เปนอัปป- 
มาณธรรมใหเกิดข้ึน  ยังมรรค ฯลฯ ยงัผลสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญาแลว     ยังฌาน 
ที่เปนอัปปมาณธรรม  ฯลฯ  ยังมรรค ฯลฯ  ยังผลสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ศรัทธาท่ีเปนมหัคคตธรรม  ฯลฯ ปญญา  เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
อัปปมาณธรรม  แกปญญา  ฯลฯ  แกมรรค  แกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
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           [๑๔๘๑] ๗.  อัปปมาณธรรมเปนปจจัยแกอัปปมาณธรรมฯลฯ  
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปมาณธรรมแลว    ยงัฌานท่ีเปน 
อัปปมาณธรรมใหเกิดข้ึน   ยังมรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญาแลว   ยังฌาน 
ที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญา    เปนปจจัยแกศรัทธาที่ 
เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ แกปญญา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ปฐมมรรค   เปนปจจัยแกทุติยมรรค ฯลฯ  ตติยมรรค    เปนปจจัยแก 
จุตตถมรรค. 
           มรรค   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ. 
           [๑๔๘๒]  ๘.  อปัปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ    
           ที่เปน  ปกตูนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปมาณธรรมแลว  ใหทาน ฯลฯ  ศลี 
ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยงัวิปสสนาใหเกิดข้ึน.                          
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           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ  ปญญาแลว  ใหทาน  
ฯลฯ ศลี ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ. 
           ศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญา  เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
ปริตตธรรม ฯลฯ แกปญญา  แกสุขทางกาย   แกทุกขทางกาย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย.  
           ผลสมาบัติ   เปนปจจัยแกสุขทางกาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           พระอริยะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว     พิจารณาเห็นสังขารโดย 
ความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
           มรรค  เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา   แกธัมมปฏิสัมภิทา   แกนิรุตติ- 
ปฏิสัมภิทา  แกปฏิภาณปฏิสัมภิทา  แกความฉลาดในฐานะและอฐานะของพระ- 
อริยะท้ังหลาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๔๘๓] ๙.  อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรมดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปมาณธรรม ยังฌานที่เปนมหัคคต- 
ธรรม ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญา  ยังฌานที่เปน 
มหัคคตธรรม ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยงัสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญา  เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
มหัคคตธรรม ฯลฯ แกปญญา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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           พระอริยะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว   ยังสมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกิด 
ข้ึน  เขาสมาบัติที่เกิดข้ึนแลว.   
 
                                      ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๑๔๘๔] ๑.  ปรติตธรรม    เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ    โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  ยอมยินด ี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุนั้น    ราคะ ฯลฯ โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลพิจารณาเห็น  โสตะ ฯลฯ หทยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก                             
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจ 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีปริตตธรรม    ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๔๘๕] ๒.  ปรติตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ดวย 
อํานาของปุเรชาตปจจัย   
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก  
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๔๘๖] ๓. ปริตตธรรม  เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           คือ  หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                     ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย  
           [๑๔๘๗] ๑.  ปรติตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรมท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.                              
           [๑๔๘๘] ๒.  มหคัคตธรรม   เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรมท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกาย 
นี้ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.               
           [๑๘๘๙] ๓.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณธรรมที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแก 
กายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                       ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๑๔๙๐] ๑.  ปริตตธรรม    เปนปจจัยแกปริตตธรรม    ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรมท่ีเกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโวทาน  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           [๑๔๙๑] ๒.  ปริตตธรรม   เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ  บริกรรมแหงปฐมฌาน  เปนปจจัยแกปฐมฌาน  ดวยอํานาจของ 
อาเสวนปจจัย ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ   เปนปจจัยแกเนว- 
สัญญานาสัญญายตนะน้ันเอง  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.  
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           บริกรรมแหงทิพยจักษุ  ฯลฯ บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ   เปนปจจัย   
แกอนาคตังสญาณ   ดวยอํานาจของเสวนปจจัย. 
           [๑๔๙๒] ๒. ปริตตธรรม  เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม  ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ   โคตรภู    เปนปจจัยแกมรรค.  
           โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           [๑๔๙๓] ๓.  มหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรมท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรมท่ีเกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
 
                                       ๑๓.  กัมมปจจัย  
           [๑๔๙๔] ๑.  ปริตตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  ที่เปนคือ  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
           เจตนาที่เปนปริตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
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           ในปฏิสนธิขณะ  เจตนาที่เปนปริตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  
และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก  
           เจตนาที่เปนปริตตธรรม   เปนปจจัยแกขันธที่เปนปริตตธรรมซ่ึงเปน 
วิบาก  และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๔๙๕] ๒.  มหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคต- 
ธรรม   ซึ่งเปนวิบาก   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           [๑๔๙๖] ๓.  มหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกปริตตธรรม   ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
           ในปฏิสนธิขณะ  เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม     เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๔๙๗] ๔.  มหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกปริตตธรรม   และ 
มหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตต-   
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต-  
ขันธ   และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกขันธที่เปนมหัคคตธรรม  ซึ่ง 
เปนวิบาก  และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
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           [๑๔๙๘] ๕. อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม  
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณ- 
ธรรม  ซึ่งเปนวิบาก   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๔๙๙] ๖.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ    เจตนาที่เปนอัปปมาณธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๕๐๐] ๗.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  และ 
อัปปมาณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนอัปปมาณธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                                  ๑๔.  วิปากปจจัย  
           [๑๕๐๑] ๑. ปริตตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย  
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนปริตธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  เปนปจจัย  แกขันธ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจ 
ของวิปากปจจัย. 
           [๑๕๐๒] ๒.  มหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระท่ี ๒-๓-๔) พึงกระ  ทั้งปวัตติ  
และปฏิสนธ.ิ 
           [๑๕๐๒] ๕.  อัปปมาณธรรม    เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม 
ดวยอํานาจของวิปากปจจัย  ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๕-๖-๗)  พึงกระทํา 
ปวัตติ  อยางเดียว. 
 
               ๑๕.  อาหารปจจัย ฯลฯ  ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย  
           [๑๕๐๔] ๑.  ปริตตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของอินทริยปจจัย,  เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคค- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  (แตละปจจัย ม ี๗  
วาระ)  
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                                     ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
                         ๑. ปริตตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ฯลฯ  
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรมท่ีเกิดพรอมกัน      เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.          
           ในปฏิสนธิขณะขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตา- 
รูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย, ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ 
หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           จักขายตนะที่เกิดกอน    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย ฯลฯ กายายตนะ    เปนปจจัยแกกายวิญญาณ    ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรมท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
กอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๑๕๐๕] ๒.  ปริตตธรรม   เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
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           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุที่เกิดพรอมกัน   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ 
เปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๑๕๐๖] ๓.  ปริตตธรรม  เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           หทยวัตถุที่เกิดกอน    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๑๕๐๗] ๔.  มหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกปริตตธรรม   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน สหชาตะ ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรมท่ีเกิดพรอมกัน      เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรมท่ีเกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายน้ีที่ 
เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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           [๑๕๐๘] ๕.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย  
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  และ ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรมท่ีเกิดพรอมกัน   เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธที่หลายที่เปนอัปปมาณธรรมที่เกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 
                                         ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๑๕๐๙] ๑. ปริตธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรมท่ีเกิดพรอมกัน   เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย   หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ.  
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           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทยวัตถุ  โดยความ 
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภจักษุเปน 
ตนนั้น    ราคะ  ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกดิข้ึน. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
ฯลฯ กายายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่เปนปริตตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรมท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
กอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           รูปชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถ-ิ 
ปจจัย. 
           [๑๕๑๐] ๒.  ปริตตธรรม   เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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           ในปฏิสนธิขณะ     หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคต-  
ธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           [๑๕๑๑] ๓.  ปริตตธรรม  เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุที่เกิดกอน    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๑๕๑๒] ๔.  มหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๒ 
ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           [๑๕๑๓] ๕.  มหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกปริตตธรรม   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก   
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรมท่ีเกิดพรอมกับ  เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ     ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม     เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรมท่ีเกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ีที่  
เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๑๕๑๔] ๖.  มหัคคตธรรม   เปนปจจัยแกปริตตธรรม   และ 
มหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ    ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม    เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
           [๑๕๑๕] ๗.  อัปปมาณธรรม    เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ.  
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           [๑๕๑๖] ๘.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย  
อํานาจของอัตถิปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  และ ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรมท่ีเกิดพรอมกัน  เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรมท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่ 
เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๑๕๑๗] ๙.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  และ 
อัปปมาณธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           คือ   ขันธ ๑  ที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๑๕๑๘] ๑๐.  ปริตตธรรม   และอัปปมาณธรรม  เปนปจจัย 
แกปริตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ อินทริยะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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           ขันธที่เปนอัปปมาณธรรม    และมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัยแก  
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรมท่ีเกิดภายหลัง     และกวฬีการาหาร 
เปนปจจัยแกกายน้ี  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อนิทริยะ ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรมท่ีเกิดภายหลัง     และรูปชีวิตินทรีย 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๑๕๑๙]  ๑.  ปริตตธรรม   และอัปปมาณธรรม   เปนปจจัย 
แกอัปปมาณธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรมที่เกิดพรอมกัน    และหทยวัตถุ    เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ  ขันธ   ๒ ฯลฯ. 
           [๑๕๒๐] ๑๒.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม  เปนปจจัยแก 
ปริตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธที่เปนมหัคคตธรรม     และมหาภูตรูปทั้งหลาย      เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธที่เปนมหัคคตธรรม    และมหาภูตรูปทั้งหลาย  
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม    และกวฬีการาหาร   เปนปจจัยแก 
กายน้ี.  
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม  และรูปชีวิตนทรีย  เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๑๕๒๑] ๑๓.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแก 
มหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  สหชาตะ รวมกับ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรมท่ีเกิดพรอมกัน   และหทยวัตถุ  เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม  และหทยวัตถุเปนปจจัย 
แกขันธ ๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒  และหทยวัตถุ ฯลฯ. 
 

                  ๒๒.  นัตถิปจจัย ฯลฯ  ๒๔.  อวิคตปจจัย  

           เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
นัตถิปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของวิคตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
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                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
                                          สุทธมูลกนยั  
           [๑๕๒๒]  ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๑๑ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๑๓ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๔ วาระ ใน 
กัมมปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิปากปจจัย   ในอาหารปจจัย    ในอินทริยปจจัย 
ในฌานปจจัย    ในมัคคปจจัย   แตละปจจัย   มี ๗ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี  ๓ วาระ   ใน 
นัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                             อนุโลมนยั  จบ 
 
                                                ปจจนียนัย 
                        การยกปจจัยในปจจนียะแหงปญหาวาระ 
           [๑๕๒๓] ๑.  ปรติตธรรม    เปนปจจัยแกปริตตธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
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           [๑๕๒๔] ๒.  ปรติตธรรม   เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  ดวย  
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย.  
           [๑๕๒๕] ๓.  ปรติตธรรม   เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, 
           [๑๕๒๖] ๔.  มหคัคตธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๕๒๗] ๕.  มหคัคตธรรม    เปนปจจัยแกปริตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๕๒๘] ๖.  มหคัคตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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           [๑๕๒๙] ๗.  มหคัคตธรรม   เปนปจจัยแกปริตตธรรม    และ 
มหัคคตธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ  
ของกัมมปจจัย.  
           [๑๕๓๐] ๘.  อัปปมาณธรรม    เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย    ดวยอาํนาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๕๓๑] ๙.  อัปปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           [๑๕๓๒] ๑๐. อปัปมาณธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม  
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๕๓๓] ๑๑.  อปัปมาณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตธรรม  และ 
อัปปมาณธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           [๑๕๓๔] ๑๒.  ปริตตธรรม  และอัปปมาณธรรม เปนปจจัย 
แกปริตตธรรม  ฯลฯ   
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           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ.  
           [๑๕๓๕]  ๑๓. ปริตตธรรม  และอัปปมาณธรรม  เปนปจจัย 
แกอัปปมาณธรรม  ฯลฯ  
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ. 
           [๑๕๓๖] ๑๔.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม   เปนปจจัยแก 
ปริตตธรรม  ฯลฯ 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ. 
           [๑๕๓๗] ๑๕.  ปริตตธรรม  และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแก 
มหัคคตธรรม ฯลฯ 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  และ  สหชาตะ  รวมกบั  ปุเรชาตะ. 
 
                                    การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๕๓๘]  ในนเหตุปจจัย   มี ๑๕ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑๕ 
วาระ  ในนอธิปติปจจัย  ในนอนันตรปจจัย  ในนสมนันตรปจจัย  แตละปจจัย 
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มี ๑๕ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑๒ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑๒ วาระ  
ในนนิสสยปจจัย  มี ๑๒ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  ม ี๑๔ วาระ  ในปุเรชาต- 
ปจจัย  มี ๑๔  วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๕ 
วาระ ฯลฯ ในนมัคคปจจัย มี ๑๕ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๒ วาระ ในน- 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๑๐ วาระ  ในโนอัตถิปจจัย  มี ๑๐ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๑๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑๕ วาระ   ในโนอวิคตปจจัย   มี  ๑๐ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                                ปจจนียนัย จบ 
 
                                              อนุโลมปจจนียนัย 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๕๓๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๗ วาระ ...ใน 
นอธิปติปจจัย  ในนอนันตรปจจัย  ในนสมนันตรปจจัย   แตละปจจัยมี ๗ วาระ 
ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปุเร- 
ชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ฯลฯ  ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                               อนุโลมปจจนียนัย  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 441 

                                       ปจจนียานุโลมนัย  
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๕๔๐]  เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ...ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ   ในอนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ   ในสมนนัตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๑๑ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๑๓ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ  ฯลฯ  ในมัคคปจจัย   มี ๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย  มี ๑๓ วาระ ใน 
นัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ. 
                                      ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                      ปริตตติกะท่ี ๑๒ จบ* 

*ติกะนี้  ไมมีอรรถกถาอธิบาย.  
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                              ๑๓.  ปริตตารัมมณติกะ  
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๕๔๑] ๑.  ปริตตารัมมณธรรม    อาศัยปริตตารมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัย 
ขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตารัมมณธรรม  ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
           [๑๕๔๒] ๒.  มหัคคตารัมมณธรรม     อาศัยมหัคคตารัมมณ- 
ธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ 
๒ ฯลฯ  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
           [๑๕๔๓] ๓.  อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณ- 
ธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัย 
ขันธ ๒.  
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                  ๒.  อารมัมณปจจัย ฯลฯ  ๒๓.  อวคิตปจจัย  
           [๑๕๔๔]  ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย  เพราะอธิปติปจจัย  ฯลฯ  เพราะอวิคตปจจัย. 
 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๕๔๕]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                      อนุโลมนัย จบ 
 
                                         ปจจนียนัย 
                                     ๑.  นเหตุปจจยั 
           [๑๕๔๖] ๑.  ปรติตารัมมณธรรม    อาศัยปริตตารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓     อาศัยขันธ ๑    ที่เปนปริตตารัมมณธรรม    ซึ่งเปน 
อเหตุกะ ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตารัมมณ- 
ธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
           โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           [๑๕๔๗] ๒.  มหคัคตารัมมณธรรม    อาศัยมหัคคตารัมมณ- 
ธรรม ฯลฯ  เพราะเหตุปจจัย 
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            คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑    ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม    ซึ่งเปน  
อเหตุกะ  ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ   โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           [๑๕๔๘] ๓.  อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณ- 
ธรรม  ฯลฯ  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม   ซึ่งเปน 
อเหตุกะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
 
                                      ๒.  นอธิปติปจจัย 
           [๑๕๔๙] ๑.  ปรติตารัมมณธรรม    อาศัยปริตตารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ  อาศัย 
ขันธ ๒ ฯลฯ  โนปฏิสนธขิณะ ฯลฯ. 
           [๑๕๕๐] ๒.  มหคัคตารัมมณธรรม    อาศัยมหัคคตารัมมณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัย 
ขันธ ๒ ฯลฯ  ในปฏิสนธขิณะ ฯลฯ. 
           [๑๕๕๑] ๓.  อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณ- 
ธรรม ฯลฯ  เพราะนอธิปติปจจัย 
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           คือ  ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนอัปปมาณารัมมณธรรม  ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒.  
 
                                     ๓.  นปุเรชาตปจจัย 
           [๑๕๕๒] ๑.  ปรติตารัมมณธรรม    อาศัยปริตตารัมมณธรรม 
ฯลฯ  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตารัมมณธรรม  ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
           [๑๕๕๓] ๒.  มหคัคตารัมมณธรรม     อาศัยมหัคคตารัมมณ- 
ธรรม ฯลฯ  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม 
ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
           เพราะนุปเรชาตปจจัย   ในมหัคคตารัมมณธรรม ปฏิสนธิ  ไมมี. 
           [๑๕๕๔] ๓.  อัปปมาณารัมมณธรรม  อาศัยอัปปมาณารัมมณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนอัปปมาณารัมมณ- 
ธรรม  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
 
                      ๔.  นปจฉาชาตปจจัย   ๕. นอาเสวนปจจัย 
           เพราะนปจฉาชาตปจจัย  เพราะนอาเสวนปจจัย  เหมือนกับ 
เพราะนอธิปติปจจัย. 
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                                     ๖.  นกมัมปจจยั 
           [๑๕๕๕] ๑.  ปรติตารัมมณธรรม  อาศัยปริตตารัมมณธรรม   
เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย  
           คือ    เจตนาที่เปนปริตตารัมมณธรรม      อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
ปริตตารัมมณธรรม. 
           [๑๕๕๖] ๒.  มหคัคตารัมมณธรรม    อาศัยมหัคคตารัมมณ 
ธรรม เกิดขึน้  เพราะนกมัมปจจัย 
           คือ    เจตนาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม      อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
มหัคคตารัมมณธรรม. 
           [๑๕๕๗] ๓.  อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนกมัมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อัปปมาณารัมมณธรรม. 
 
                      ๗.  นวิปากปจจัย  ฯลฯ  ๙.  นมัคคปจจัย 
           [๑๕๕๘] ๑.  ปรติตารัมมณธรรม  อาศัยปริตตารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนวิปากปจจัย.  ปฏิสนธ ิ ไมมี. 
           เพราะนฌานปจจัย 
           คือ ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ อาศัย 
ขันธ ๒ ฯลฯ  
           เพราะนมัคคปจจัย  
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           คือ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริตตารัมมณธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
           [๑๕๕๙] ๒.  มหคัคตารัมมณธรรม     อาศัยมหัคคตารัมมณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนมคัคปจจัย 
           คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๕๖๐] ๓.  อัปปมาณารัมมณธรรม  อาศัยอัปปมาณารัมมณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนมคัคปจจัย 
           คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
 
                                   ๑๐.  นวิปปยุตตปจจัย 
           [๑๕๖๑] ๑.  ปริตตารัมมณธรรม     อาศัยปริตตารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ 
           [๑๕๖๒] ๒.  มหัคคตารัมมณธรรม     อาศัยมหัคคตารัมมณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  ฯลฯ 
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           [๑๕๖๓] ๓.  อัปปมาณรัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๕๖๓]  ในนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ 
ฯลฯ ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอา- 
เสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนกัมนปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมคัคปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                                ปจจนียนัย  จบ 
 
                                              อนุโลมปจจนียนัย 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๕๖๕]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ...ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
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                                    ปจจนียานุโลมนัย 
                    การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  
           [๑๕๖๖]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย    มี ๓ วาระ    ในนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอาหาร-  
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย 
มี   ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ   ในวิคต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                           ปฏิจจวาระ  จบ 
           สหชาตวาระก็ดี    ปจจัยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ. 
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                                         ปญหาวาระ  
                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั    
           [๑๕๖๗] ๑.  ปริตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนปริตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   เหตุทั้งหลายที่เปนปริตตารัมมณธรรม    เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๑๕๖๘] ๒.  มหัคคตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกมหัคคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
           [๑๕๖๙] ๓.  อัปปมาณารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.                                                   
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                                    ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๑๕๗๐] ๑.  ปรติตารัมมณธรรม      เปนปจจัยแกปริตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
           คือ  บคุคลใหทาน   สมาทานศีล    กระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณา 
กุศลกรรมนัน้. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว   ที่เปนปริตตารัมมณธรรม, 
พิจารณากิเลสที่ขมแลว,   รูซึ่งกิเลสทัง้หลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน.   
           พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม   โดยความเปน 
ของไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา   ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะ  
ปรารภขันธนั้น  ราคะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม  ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ  โทมนสั 
ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยปริตตารัมมณปริตตจิต   ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           ปริตตขันธทั้งหลายที่เปนปริตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกเจโตปริย- 
ญาณ   แกปพุเพนิวาสานุสสติญาณ   แกยถากัมมูปคญาณ    แกอนาคตังสญาณ 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๕๗๑] ๒. ปรติตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตา- 
รัมมณธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ  บคุคลพิจารณาทิพยจักษุ พิจารณาทิพโสตธาตุ  พิจารณาอิทธิวิธ-  
ญาณที่เปนปริตตารัมมณธรรม   พิจารณาเจโตปริยญาณ ฯลฯ พิจารณาปุพเพ- 
นิวาสานุสสติญาณ  ฯลฯ  พิจารณายถากัมมูปคญาณ ฯลฯ  พิจารณาอนาคตังส-  
ญาณ.  
           บุคคลพิจารณาเห็นมหัคคตขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม 
โดยของความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ 
ขันธนั้น  ราคะท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยมหัคคตจิต     ที่เปนปริตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ. 
           มหัคคตขันธทั้งหลายที่เปนปริตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกเจโต- 
ปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกอนาคตังสญาณ  แกอาวัชชนะ ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๕๗๒] ๓.  มหคัคตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกมหคัคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ ฯลฯ พิจารณาวิญญานัญจายตนะ    พิจารณาเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ   พิจารณาอิทธิวิญญาณ   ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  พิจารณา 
เจโตปริยญาณ   พิจารณาปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   พิจารณายถากัมมูปคญาณ 
พิจารณาอนาคตังสญาณ.  
           บุคคลพิจารณาเห็นมหัคคตขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยนิดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภ 
ขันธนั้น   ราคะท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน.  
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           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยมหัคคตจิตท่ีเปนมหัคคตา-  
รัมมณธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ.      
           มหัคคตขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกเจโต- 
ปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาคตังสญาณ 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๕๗๗] ๔.  มหคัคตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกปริตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ บุคคลพิจารณาปฐมฌานปจจเวกขณะฯลฯ พิจารณาเนวสัญญานา- 
สัญญายตนปจจเวกขณะ   พิจารณาทิพพจักขุปจจเวกขณะ  พิจารณาทิพพโสต- 
ธาตุปจจเวกขณะ   อิทธิวิธญาณปจจเวกขณะ ฯลฯ เจโตปริยญาณปจจเวกขณะ- 
ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณปจจเวกขณะ ฯะฯ ยถากัมมูปคญาณปจจเวกขณะ 
ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณปจจเวกขณะ. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ทีเ่ปนมหัคคตารัมมณธรรม 
พิจารณากิเลสที่ขมแลว,   รูซึ่งกิเลสทัง้หลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
           บุคคลพิจารณาเห็นปริตตขันธที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยนิดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภ 
ขันธนั้น  ราคะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยปริตตจิต  ที่เปนมหัคคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ. 
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           ปริตตขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกเจโต-  
ปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาคตังสญาณ   
แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๕๗๔] ๕.  อัปปมาณารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอัปปมา- 
ณารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค   พิจารณามรรค   พิจารณาผล. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยอัปปมาณจิต   ที่เปนอัปปมา- 
ณารัมมณธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ. 
           อัปปมาณขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม      เปนปจจัยแก 
เจโตปริยญาณ   แกปุพเพนิวาสนุสสติญาณ   แกอนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๕๗๕] ๖.  อัปปมาณารัมมธรรม     เปนปจจัยแกปริตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู,  พิจารณาโวทาน,  พิจารณา 
มรรคปจจเวกขณะ,  พิจารณาผลปจจเวกขณะ,   พิจารณานิพพานปจจเวกขณะ. 
           บุคคลพิจารณาเห็นปริตตขันธทั้งหลายท่ีเปนอิปปมาณารัมณธรรม 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยปริตตจิต    ที่เปนอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม   ดวยเจโตปริยญาณ.  
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           ปริตตขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกเจโต-   
ปริญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมปูคญาณ  แกอนาคตังสญาณ 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๕๗๖] ๗.  อัปปมาณธรรม   เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  พระอริยะท้ังหลายพิจารณาเจโตปริยญาณท่ีเปนอัปปมาณารัมมณ- 
ธรรม   พิจารณาปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   พิจารณาอนาคตังสญาณ   รูจิตของ 
บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมหัคคตจิตท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม     ดวยเจโต- 
ปริยญาณ 
           มหัคคตขันธที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกอนาคตังสญาณ  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
 
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๕๗๗] ๑.  ปรติตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน   สมาทานศีล    กระทําอุโบสถกรรมแลว    กระทํากศุล 
กรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           กระทาํกุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอนใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว    พิจารณา.         
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           บุคคลกระทําปรติตขันธทั้งหลายที่เปนปริตตารัมมณธรรม     ใหเปน  
อารมณอยางหนักแนนแลว   ยอมยินด ี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําขันธ 
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้ง 
หลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๕๗๘] ๒.  ปรติตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกมหัคคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ   ไดแก 
           บุคคลกระทําทิพยจักษุใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    พิจารณา. 
กระทําทิพโสตธาตุ  ฯลฯ  อิทธิวิธญาณที่เปนปริตตารัมมณธรรม  ฯลฯ  เจโต- 
ปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ  ยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ   กระทํา 
อนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  พิจารณา. 
           บุคคลยอมยินดียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํามหัคคตขันธทั้งหลาย 
ที่เปนปริตตารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักเเนน     ครั้นกระทําขันธนั้น 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว      ราคะท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม   ฯลฯ 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
           [๑๕๗๙] ๓.  ปรติตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกมหัคคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  
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           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
           บุคคลกระทําวิญญาณัญจายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ฯลฯ  อิทธิวิธญาณท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
เจโตปริยญาณ  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    ยถากัมมูปคญาณ   อนาคตังสญาณ 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํามหัคคตขันธทั้งหลาย 
ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน        ครั้นกระทํา 
ขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ราคะท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม 
ฯลฯ ทฏิฐิ  ฯลฯ 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ   ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๕๘๐] ๔.  มหคัคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลกระทําปฐมฌานปจจเวกขณะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณาฯลฯ กระทําอนาคตังสญาณปจจเวกขณะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ฯลฯ  
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           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะการทําปริตตขันธทั้งหลาย  
ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ครัน้กระทําขันธนั้น 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ 
ยอมเกิดข้ึน.                     
           [๑๕๘๑] ๕.  อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค  กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนนแลว   พิจารณา  กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย. 
           [๑๕๘๒] ๖.  อัปปมาณารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกปริตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระเสกขบุคคลท้ังหลาย   กระทําโคตรภูใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลวพิจารณา,      กระทําโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     พิจารณา, 
กระทํามรรคปจจเวกขณะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    พิจารณา,   กระ- 
ทําผลปจจเวกขณะ ฯลฯ  กระทํานิพพานปจจเวกขณะ  ใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนนแลว   พิจารณา.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 459 

           [๑๕๘๓] ๗.   อปัปมาณารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกมหัคคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระเสกขบุคคลท้ังหลายกระทําเจโตปริยญาณท่ีเปนอัปปมาณารัมมณ- 
ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ  กระทําปุพเพนิวาสนุสสติญาณ  ฯลฯ 
กระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
 
                                         ๔.  อนนัตรปจจัย 
           [๑๕๘๔] ๑.  ปรติตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตรัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนปริตตารัมมณธรรมที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัย 
ขันธทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๕๘๕] ๒. ปรติตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   จุติจิตท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปน 
มหัคคตารัมมณธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ภวังคที่เปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะที่เปนมหัคคตา- 
รัมมณธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน 
มหัคคตารัมมณธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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           [๑๕๘๖] ๓.  ปรติตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกอัปปมาณา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ    ภวังคที่เปนปริตตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกอาวัชชนะที่เปน 
มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
           อนุโลมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกโคตรภู,   อนุโลมเปน 
ปจจัยแกโวทาน. 
           อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๕๘๗] ๔.  มหคัคตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกมหคัคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย  
แกขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตารัมมณธรรมที่เกิดหลังๆ ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
           [๑๕๘๘] ๕.  มหคัคตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกปริตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           คือ จุติจิตปนมหัคคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปน 
ปริตตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ภวังคที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม      เปนปจจัยแกอาวัชชนะที่เปน 
ปริตตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน 
ปริตตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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           [๑๕๘๙] ๖.  มหคัคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอัปปมาณา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ภวังคที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอาวัชชนะที่เปน 
อัปปมาณารัมมณธรรม  ฯลฯ 
        อนุโลมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกโคตรภู,  อนุโลม 
เปนปจจัยแกโวทาน. 
        อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ. 
           เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ  เปนปจจัยแกผล- 
สมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
           [๑๕๙๐]  ๗.  อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนัน- 
ตรปจจัย. 
           โคตรภูเปนปจจัยแกมรรค.  โวทานเปนปจจัยแกมรรค. 
           มรรคเปนปจจัยแกผล. 
           ผลเปนปจจัยแกผล   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๕๙๑]  ๘.  อัปปมาณารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกปริตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   มรรคปจจเวกขณะ   เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนปริตตารัมมณ- 
ธรรม.  
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           ผลปจจเวกขณะ   เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนปริตตารัมมณธรรม.  
           นิพพานปจจเวกขณะ  เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนปริตตารัมมณธรรม. 
           เจโตปริยญาณท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่ 
เปนปริตตารัมมณธรรม.                        
           ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    เปนปจจัยแกวุฎฐานะที่เปนปริตตารัมมณ- 
ธรรม. 
           อนาคตังสญาณ   เปนปจจัยแกวุฎฐานะที่เปนปริตตารัมมณธรรม. 
           ผล  เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนปริตตารัมมณธรรม   ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           [๑๕๙๒] ๙.  อัปปมาณารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจอนันตรปจจัย 
           คือ    มรรคปจจเวกขณะ    เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนมหัคคตารัมมณ- 
ธรรม,    ผลปจจเวกขณะ   เปนปจจัยแกวุฏฐาน   ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม. 
นิพพานปจจเวกขณะ  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม. 
           ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม   ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
 
                                       ๕.  สมนันตรปจจัย 
           [๑๕๙๓]  ปริตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตารัมมณ- 
ธรรม ดวยอาํนาจของสมนันตรปจจัย  เหมือนกับ  อนันตรปจจัย.  
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                    ๖.  สหชาตปจจัย ฯลฯ  ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๑๕๙๔] ๑.  ปริตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตารัมมณ-  
ธรรม   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   เปนปจจัยดวยอํานาจของอัญญ- 
มัญญปจจัย  เปนปจจัยดวยอํานาจของนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ พึงกระทํา 
เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
           เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปริตตารัมมณธรรมแลว    ใหทาน 
สมาทานศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม  ฯลฯ ยังฌานที่เปนปริตตารัมมณธรรม 
ใหเกิดข้ึน   ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน   กอมานะ 
ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ  อาศัยปญญา  ราคะ 
โทสะ  โมหะ   มานะ   ทฏิฐิ    ความปรารถนา    สขุทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย 
แลวใหทาน สมาทานศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ ยังฌานที่เปนปริตตา- 
รัมมณธรรมใหเกิดข้ึน   ยังวิปสสนา  ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยงัสมาบัติ   ใหเกิด 
ข้ึน  ยอมฆาสัตว ฯลฯ  ทาํลายสงฆ. 
           ศรัทธาท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม  ฯลๆ  ปญญา  ราคะ  ฯลฯ  ความ 
ปรารถนา  สขุทางกาย  ฯลฯ  ทุกขทางกาย  เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปริตตา- 
รัมมณธรรมแกปญญา   แกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา   แกสุขทางกาย   แก 
ทุกขทางกาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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           [๑๕๙๕] ๒.  ปริตตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกมหัคคตา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี  ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา  ที่เปนปริตตารัมมณธรรมแลว ยังฌานที่ 
เปนมหัคคตารัมมณธรรมใหเกิดข้ึน    ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ  ยงั 
สมาบัติใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยปญญา 
ราคะ ฯลฯ  ความปรารถนา    สุขทางกาย   ทกุขทางกายแลว    ยังฌานที่เปน 
มหัคคตารัมมณธรรมใหเกิดข้ึน  ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ  
ใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
           ศรัทธาท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม  ฯลฯ  สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย 
เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ แกปญญา  แกราคะ ฯลฯ 
แกความปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.   
           [๑๕๙๖] ๓.  ปริตตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก  
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนปริตตารัมมณธรรมแลว  ยังฌานที่ 
เปนอัปปมาณารัมมณธรรมใหเกิดข้ึน  ยังมรรค  ฯลฯ   ยังฌานที่ 
ใหเกิดข้ึน.  
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           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม  ฯลฯ  ปญญา    ราคะ  
ฯลฯ สุขทางกาย ทุกขทางกาย  ยังฌานที่เปนอัปปมาณธรรมใหเกิดข้ึน  ยังมรรค 
ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ศรัทธาท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม  ฯลฯ สุขทางกาย     ทกุขทางกาย 
เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ แกปญญา  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๕๙๗] ๔.  มหัคคตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกมหัคคตา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ    และ 
ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรมแลว   ยังฌานที่ 
เปนมหัคคตารัมมณธรรมใหเกิดข้ึน   ยังวิปสสนา ฯลฯ   ยังอภิญญา ฯลฯ  ยงั 
สมาบัติ ฯลฯ กอมานะ  ถอืทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา   ราคะ 
ฯลฯ ความปรารถนา  ฌานท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ถอืทิฏฐิ. 
           ศรัทธาท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ  ปญญา   ราคะ ฯลฯ  ความ 
ปรารถนา    เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ    แกความ 
ปรารถนา   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.   
           [๑๕๙๘] ๕.  มหัคคตารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกปริตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนนิสสยปจจัย  
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           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ    และ 
ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา   ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม    แลวใหทาน 
สมาทานศีล   กระทําอุโบสถกรรม   ยงัฌานท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ยัง 
วิปสสนา ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ ฯลฯ กอมานะ   ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ความปรารถนา 
แลว  ใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ. 
           ศรัทธาท่ีเปนมหคัคตารัมมณธรรม ฯลฯ ความปรารถนา   เปนปจจัย 
แกศรัทธาที่เปนปริตตารัมมณธรรม   แกความปรารถนา   แกสขุทางกาย    แก 
ทุกขทางกาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๕๙๙] ๖.  มหัคคตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา   ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรมแลว  ยังฌานที่ 
เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให 
เกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยความ 
ปรารถนาแลว   ยังฌานที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน.  
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           ศรัทธาท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ความปรารถนา    เปนปจจัย  
แกศรัทธาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม  ฯลฯ  แกปญญา     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๖๐๐] ๗.  อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน   ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา  ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรมแลว   ยังฌาน 
ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยงัอภิญญา ฯลฯ  ยังสมาบัติ  
ใหเกิดข้ึน.  
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ  อาศัยปญญา 
แลว    ยังฌานที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ยงัสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธา 
ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ แกปญญา   แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๖๐๑] ๘.  อัปปมาณารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกปริตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรมแลว    ใหทาน 
สมาทานศีล  กระทําอุโบสถกรรม   ยงัฌานท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม   ใหเกิด 
ข้ึน  ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยปญญา 
แลว   ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธา 
ที่ปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ แกปญญา   แกสุขทางกาย   แกทุกขทางกาย  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๖๐๒] ๙.  อัปปมาณารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกมหคัคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรมแลว   ยังฌานที่  
เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ยังวิปสสนา ฯลฯ   ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ใหเกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม    ฯลฯ  อาศัยปญญา 
แลวยังฌานท่ีมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ   ยังวิปสสนา ฯลฯ   ยังอภิญญา ฯลฯ 
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน.        
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           ศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธา  
ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ แกปญญา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                      ๑๐.  อาเสวนปจจัย 
           [๑๖๐๓] ๑.  ปริตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ    ขันธทั้งหลายที่เปนปริตตารัมมณธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนปริตตารัมมณธรรมท่ีเกิดหลงั ๆ ดวยอํานาจของอาเสวน- 
ปจจัย. 
           [๑๖๐๔] ๒.  ปริตตารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ   อนุโลมที่เปนปริตตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกโคตรภู. 
           อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           [๑๖๐๕]  ๓.  มหัคคตารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกมหคัคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตารัมมณธรรมท่ีเกิดกอน ๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตารัมมณธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ 
อาเสวนปจจัย.  
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           [๑๖๐๖] ๔.  มหัคคตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอัปปมาณา-  
รัมณณธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ   อนุโลมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกโคตรภู. 
           อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           [๑๖๐๗] ๕.  อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย    
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของ 
อาเสวนปจจัย. 
           โคตรภู   เปนปจจัยแกมรรค. 
           โวทานเปนปจจัยแกมรรค   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
 
                                        ๑๑.  กัมมปจจัย 
           [๑๖๐๘] ๑.  ปริตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนปริตตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก  
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           เจตนาที่เปนปริตตารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน  
ปริตตารัมมณธรรม   ซึ่งเปนวิบาก   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๖๐๙] ๒.  มหัคคตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกมหัคคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้ง 
หลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
มหัคคตารัมมณธรรม   ซึง่เปนวิบาก   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๖๑๐] ๓.  มหัคคตารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกปริตตา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
ปริตตารัมมณธรรม   ซึ่งเปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๖๑๑]  ๔.   อัปปมาณารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อัปปมาณารัมมณธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๖๐๒] ๕.  อัปปมาณารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกปริตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือ   นานาขณิกะ   ไดแก 
           เจตนาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
ปริตตารัมมณธรรม    ซึง่เปนวิบาก   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
 
                       ๑๒.  วิปากปจจัย  ฯลฯ  ๒๑.  อวิคตปจจัย 
           [๑๖๑๓] ๑.  ปริตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตารัมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปากปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหาร- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของฌานปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสัมปยุตตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,  เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย  เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.  
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                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
           [๑๖๑๔]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอารมัมณปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอุปนสิสยปจจัย   มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๕ วาระ  ในวิปากปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในอาหาร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอินทริยปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในฌานปจจัย   มี ๓  วาระ 
ในมัคคปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในนัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         อนุโลมนัย  จบ 
 
                                             ปจจนียนัย 
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๑๖๑๕] ๑.  ปริตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปริตตารัมมณ- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั.  
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           [๑๖๐๖] ๒.  ปริตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ  
อุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๖๑๗] ๓.  ปริตตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๖๑๘] ๔.  มหัคคตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกมหคัคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๖๑๙] ๕.  มหัคคตารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกปริตตา 
รัมมณธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัยย  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๖๒๐] ๖.  มหคัคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๖๒๑] ๗.  อัปปมาณารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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           [๑๖๒๒] ๘.  อัปปมาณารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกปริตตา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๖๒๓] ๙.  อัปปมาณารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมหัคคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๖๒๘]  ในนเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย   มี ๙ 
วาระ   ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ  ในน- 
สมนันตรปจจัย  มี ๙  วาระ  ในนสหชาตปจจัย   มี  ๙ วาระ  ในนอัญญมัญญ 
ปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนนสิสยปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๗ 
วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ ในน 
อาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในนมคัคปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มึ  ๙ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย  มี ๙ 
วาระ    ในโนนัตถิปจจัย     ม ี๙ วาระ.    ในโนวิคตปจจัย    ม ี๙ วาระ    ใน 
โนอวิคตปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                           ปจจนียนัย  จบ  
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                                         อนุโลมปจจนียนัย  
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๖๒๕]   เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓  วาระ...ใน 
นอธิปติปจจัย   มี ๓ วาร   ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัยมี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓  
วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                             ปจจนียานุโลมนัย 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนยีานุโลม 
           [๑๖๒๖]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ... ใน   
อธิปติปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย    ม ี๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย   มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในกัมมปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ  ฯลฯ ใน 
สัมปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในอัตถปิจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอัตถิปจจัย  มี ๙ 
วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                                ปจจนียานุโลม  จบ 
                                         ปริตตารัมมณติกะท่ี ๑๓ จบ  
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                                   อรรถกถาปริตตารัมมณติกะ  
           สองบทวา  อปฺปมาณารมมฺณา เจตนา  ใน ปริตตารัมมณติกะ 
คือ  เจตนาในโคตรภู  เปนปจจัยแกเสกขธรรม  จะกลาววา  ปจจเวกขณเจตนา 
ก็ได.   สองบทวา   วิปากาน   ปริตฺตารมฺมณาน   คือวิบากท่ีมีกรรมเปน 
อารมณเกิดข้ึนในปฏิสนธกิาล    มรีูปเปนตนเปนอารมณ    เกิดข้ึนดวยอํานาจ 
จักขุวิญญาณเปนตน   มีปริตตารมณที่ชวนะรับมาเกิดข้ึนดวยอํานาจตทารัมมณะ 
ในปวัตติกาล   ก็อาจารยเหลาใดกลาววา   ปฏิสนธิยอมไมมี   เพราะโคตรภูจิต  
เปนปจจัย  อาจารยเหลาน้ัน  พึงถูกคัดคานดวยสูตรน้ี.  คําท่ีเหลือในอธิการน้ีพึง 
ทราบตามนัยแหงบาลีนั่นเอง 
           หีนติกะเชนเดียวกับสังกิลิฏฐติกะ 
                                    อรรถกถาปริตตารัมมณติกะ  จบ  
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                                      ๑๔.  หีนติกะ๑  
                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๖๒๗] ๑.  หีนธรรม  อาศัยหีนธรรม  เกดิขึ้น   เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ    ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑  ทีเ่ปนหีนธรรม  ฯลฯ  ขันธ  ๒  อาศัย 
ขันธ ๒. 
                         ๒.  มัชฌิมธรรม  อาศัยหีนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนหีนธรรม. 
                         ๓.  หีนธรรม  และมัชฌิมธรรม  อาศัยหีนธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนหีนธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๖๒๘] ๔.  มัชฌิมธรรม  อาศัยมัชฌิมธรรม ฯลฯ 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัชฌิมธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
๑  อรรถกถาแกวา  หนีติกะ  เหมือนกับสังกิลิฏฐติกะ. 
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           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย    
หทยวัตถุ.  
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๑๖๒๙] ๕.  ปณตีธรรม   อาศัยปณีตธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           [๑๖๓๐] ๘.  มัชฌิมธรรม อาศัยมัชฌิมธรรม  และปณีตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธที่เปนปณีตธรรม   และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.            
           [๑๖๓๑] ๙.  มัชณมิธรรม  อาศัยหีนธรรม   และมัชณมิธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธที่เปนหีนธรรม    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 
           หีนติกะ  พึงใหพิสดารเหมือนกับสังกิลิฏฐติกะ   พึงใสใหเต็ม. 
                                          หีนติกะ  ที ่๑๔ จบ  
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                                    ๑๕. มิจฉัตตติกะ  
                                         ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
           [๑๖๓๒] ๑.  มิจฉตัตนิยตธรรม  อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม  เกิด 
ขึ้นเพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๒.  อนิยตธรรม   อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม. 
                         ๓.  มิจฉตัตนิยตธรรม  และอนิยตธรรม  อาศัยมิจ- 
ฉัตตนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนิยต-   
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           [๑๖๓๓] ๔.  สมัมตัตนิยตธรรม  อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ (คือวาระท่ี ๔-๕-๖) 
           [๑๖๓๔] ๕.  อนิยตธรรมอาศัยอนิยตธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนิยตธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.  
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           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓ และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๑  เปนอนิยต-  
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ   มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑, ฯลฯ มหาภูตรูป ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูปทีเ่ปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูป ทั้งหลาย. 
           [๑๖๓๕] ๕.  อนิยตธรรม  อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม  และอนิยต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  และ   
ภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๑๖๓๖] ๙.  อนิยตธรรม    อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม      และ 
อนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                      ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๑๖๓๗] ๑.  มิจฉตัตนิยตธรรม  อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
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           [๑๖๓๘] ๒. สัมมตัตนิตยธรรม  อาศัยสัมมัตตนิตยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๖๓๙] ๓.  อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิตยธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนิยตธรรม  ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
           ปจจัยทั้งหมด  พึงใหพิสดารดวยเหตุนี้. 
 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๖๔๐]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอธิปธิปจจัย  มี ๙ วาระ  ใหอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ ในอัญญมญัญปจจัย   มี ๓ วาระ ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนิลสยปจจัย  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 วาร ะ  ในฌาน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  
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ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี  
๓ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                           อนุโลมนบั จบ 
 
                                              ปจจนียนัย 
                                           ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๖๔๑] ๑.  อนิยตธรรม  อาศัยอนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
           พาหิรรูป ... อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้ง 
หลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 

                                    ๒.  นอารัมมณปจจัย 
           [๑๖๔๒] ๑.  อนิยตธรรม  อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ.  
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                             ๓.  นอธิปติปจจัย  

           [๑๖๔๓] ๑.  มิจฉตัตนิตยธรรม  อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม  
เพราะนอธิปติปจจัย  
           คือ   อธิปติธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยขันธที่เปน 
มิจฉัตตนิยตธรรม. 
           [๑๖๔๔] ๒.  สมัมตัตนิตยธรรม  อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ   อธิปติธรรมที่เปนสัมมัตตานิยตธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สัมมัตตนิยตธรรม. 
           [๑๖๔๕] ๓. อนิยตธรรม  อาศัยอนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ. 
 

                                ๔. นอนันตรปจจัย 
           [๑๖๔๖]  อนิยตธรรม  อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนอนันตรปจจัย 
           ปจจัยทั้งหมด  พึงใหพิสดาร. 
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                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

           [๑๖๔๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย    มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๖ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑  วาระ ในน- 
ฌานปจจัย  มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี๕ 
วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   ที่ ๕ วาระ  ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียนัย  จบ 
 
                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๖๔๘]    เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ...ในน 
อธิปติปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอนันตรปจจัย ในนสมนันตรปจจัย ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย    ในนอุปนิสสยปจจัย   แตละปจจัย มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙  วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในนสัมมปยุตตปจจัย 
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มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ  
ในโนวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       อนุโลมปจนียนัย  จบ 
 
                                           ปจจนียานุโลมนัย 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๖๔๙]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑  วาระ...ใน 
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                            ปจจยวาระ  จบ 
           สหชาตวาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                  ปจจยวาระ  
                                  อนุโลมนัย 
                               ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๖๕๐] ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรม  อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                         ๔.  สมัมตัตนิยตธรรม     อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ (วาระที่ ๔-๖) 
           [๑๖๕๑] ๗.  อนิยตธรรม  อาศัยอนิยตธรรม  ฯลฯ  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ   ขันธ   และจิตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนิยตธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๘.  มิจฉตัตนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม   อาศัยหทยวัตถุ.  
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                         ๙.  สัมมตัตนิยตธรรม  อาศัยอนิยตธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ.  
                        ๑๐. มิจฉตัตนิยตธรรม  และอนิยตธรรม  อาศัย 
อนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                         ๑๑. สมัมตัตนิยตธรรม  และอนิยตธรรม  อาศัยอนิยต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายทีเปนสัมมัตตนิยตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๑๖๕๒] ๑๒.  มิจฉัตตนิยตธรรม  อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม 
และอนิยตธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  และหทยวัตถุ, 
ขันธ  ๒  ฯลฯ 
                         ๑๓.  อนยิตธรรม  อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม  และอนิยต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ จิตตสมฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                         ๑๔.  มิจฉัตตนิยตธรรม    และอนยิตธรรม    อาศัย  
มิจฉัตตนิยตธรรม  และอนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตมิยตธรรม  แลหทยวัตถุ 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๑๖๕๓]  ๑๕.  สัมมัตตนิยตธรรม  อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม 
และอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ (วาระที่ ๑๕-๑๗) 
เหมือนกับมิจฉัตตธรรม.    
           พึงนับอยางนี้. 
 
                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๑๖๕๔]  ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรม  อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิด 
ข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย ฯลฯ  พึงแจกเหมือนกับปจจัยวาระในกุสลติกะ.  
           เพราะ  อวิคตปจจัย ฯลฯ 
 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๖๕๕]   นเหตุปจจัย ๑๗ วาระ  ในอารัมมณปจจัย   มี ๗ วาระ 
ในอธิปติปจจัย    มี ๑๗ วาระ   ในอนนัตรปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย   ม ี
๗ วาระ  ในนิสสยปจจัย   ม ี๑๗ วาระ.  ในอุปนิสสย ปจจัย  มี ๗ วาระ    ใน 
ปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๗ วาระ   ในกัมปจจัย   ม ี
๑๗ วาระ   ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในอาหารปจจัย    ม ี๑๗ วาระ   ใน  
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อินทริยปจจัย มี ๑๗ วาระ ในฌานปจจัย  มี ๑๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี  
๑๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย  มี ๑๗ วาระ 
ในอัตถิปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๗ 
วาระ ในอวิคตปจจัย  มี ๑๗  วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       อนุโลมนัย  จบ 
 
                                          ปจจนียนัย 
                                       ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๖๕๖] ๑.  อนิยตธรรม  อาศัยอนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม  
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ, 
           มหาภูตรูป  ๑ ฯลฯ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ   อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 491 

                                    ๒.  นอารมัมณปจจัย 
           [๑๖๕๗] ๑.  อนิยตธรรม    อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย  
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม. 
           เหมือนกับ  กุสลติกะ  พึงกระทําเปน ๕ วาระ. 
 
                                      ๓.  นอธิปติปจจัย 
           [๑๖๕๘] ๑.  มิจฉตัตนิยตธรรม  อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ    อธิปติธรรมเปนมิจฉัตตนิยตธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
มิจฉัตตนิยตธรรม. 
           [๑๖๕๙] ๒.  สมัมตัตนิยตธรรม อาศัยสัมมตัตนิยตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ    อธิปติธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สัมมัตตนิยตธรรม. 
           [๑๖๖๐] ๓.  อนิยตธรรม  อาศัยอนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
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           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  ฯลฯ   อาศัยจักขาย-  
ตนะ ฯลฯ อาศัยกายายตนะ.    ขันธทัง้หลายท่ีเปนอนิยตธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๔.  มิจฉัตตนิยตธรรม   อาศัยอนิยตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  สัมมัตตนิยตธรรม  อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรมและ 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนสัมมิจฉัตตนิยตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           [๑๖๖๑] ๖.  มิจฉัตตนิยตธรรม   อาศัยนิจฉตัตนิยตธรรมและ 
อนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ   อธิปติธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
มิจฉัตตนิยตธรรม   และหทยวัตถุ. 
           [๑๖๖๒. ] ๗.  สัมมัตตนิยตธรรม    อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม 
และอนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธปิติปจจัย 
           คือ   อธิปติธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สัมมัตตนิยตธรรม   และหทยวัตถุ.  
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                    ๔.  อนันตรปจจัย ฯลฯ  ๒๐. โนวิคตปจจัย 
           [๑๖๖๓] ๑. อนิยตธรรม   อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม  เกิดขึ้น  
เพราะนอนันตรปจจัย  ฯลฯ  
           เพราะโนนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย. 
 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๖๖๔]  ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๕ 
วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในน- 
สมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย   ม ี๖ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี 
๑๗ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนกมัมปจจัย   ม ี๗ วาระ  ใน 
นวิปากปจจัย  ม ี ๗ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑  วาระ ในน- 
สัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                              ปจจนียนัย จบ 
 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๖๖๕]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตร-  
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ปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  
มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๑๗ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                        อนุโลมปจจนียนัย จบ 
 
                                           ปจจนียานุโลมนัย 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๖๖๖]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ...ใน 
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                           ปจจนียานุโลม  จบ 
           นิสสยวาระ  เหมือนกับปจจยวาระ. 
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                                       สังสัฏฐวาระ  
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
           [๑๖๖๗] ๑.  มิจฉตัตนิยตธรรม  เจือกับมิจฉัตตนิยตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           [๑๖๖๘] ๒.  สมัมตัตนิยตธรรม  เจือกับสัมมัตตนิยตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ 
ฯลฯ. 
           [๑๖๖๙] ๓.  อนิยตธรรม  เจือกับอนิยตธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
                   ๒.  อารมัมณปจจัย ฯลฯ  ๒๓.  อวคิตปจจัย 
           [๑๖๗๐] ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรม  เจือกับมิจฉตัตนิยตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย ฯลฯ  เพราะอวิคตปจจัย. 
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                         การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
           [๑๖๗๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑  วาระ ในอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
       
                                           ปจจนียนัย 
                                        ๑.  นเหตุปจจยั 
           [๑๖๗๒] ๑. อนิยตธรรม เจือกบัอนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 
                                       ๒.  นอธิปติปจจัย 
           [๑๖๗๓] ๑.  มิจฉตัตนิยตธรรม  เจือกับมิจฉัตตนิยตธรรม 
เกดิขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เจือกับขันธทั้งหลายที่เปน 
มิจฉัตตนิยตธรรม.  
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           [๑๖๗๔] ๒.  สมัมตัตนิยตธรรม    เจือกับสมัมัตตนิยตธรรม  
เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ อธิปติธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เจือกับขันธทั้งหลาย  ที ่
เปนสัมมัตตนิยตธรรม. 
           [๑๖๗๕] ๓.  อนิยตธรรม  เจือกับอนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย 
           คือ ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอนิตยตธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
 
                                        ๓.  นปุเรชาตปจจัย 
           [๑๖๗๗]  สมัมัตตนิยตธรรม  เจือกับสัมมัตตนิยตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑ ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           [๑๖๗๗] ๒.  อนิยตธรรม  เจือกับอนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑  ที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ  ขันธ 
 ๒ ฯลฯ  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
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                                   ๔.  นปจฉาชาตปจจัย 
           [๑๖๗๘]  มิจฉัตนยิตธรรม  เจือกับมิจฉัตตนิยตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะนปจฉาชาตปจจัย  พึงใสใหเต็ม. (๓ วาระ) 
 
                                     ๕. นอาเสวนปจจัย 
           [๑๖๗๙] ๑.  อนิยตธรรม  เจือกบัอนิยตธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
นอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ. 
 
                          ๖.  นกัมมปจจัย  ๗.  นวิปากปจจัย 
           [๑๖๘๐] ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรม  เจือกับมิจฉตัตนิยตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจยั เพราะนวิปากปจจัย ฯลฯ. 
 
                           ๘.  นฌานปจจัย  ๙.  นมัคคปจจัย 
           [๑๖๘๑] ๑.  อนิยตธรรม  เจือกบัอนิยตธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
นฌานปจจัย 
           คือ ปญจวิญญาณ ฯลฯ 
           เพราะนมัคคปจจัย 
           คือ  ฯลฯ  อาศัยอนิยตธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
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                                    ๑๐. นวิปปยุตตปจจัย  
           [๑๖๘๒] ๑.  สมัมตัตนิยตธรรม  เจือกับสัมมัตตนิยตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ    ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           [๑๖๘๓] ๒.  อนิยตธรรม เจือกับอนิยตธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
นวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑  ที่เปนอนิยตธรรม  ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๖๘๔]   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๒  วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอา- 
เสวนปจจัย  มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓  
วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมคัคปจจัย  มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้.  
                                             ปจจนียนัย  จบ 
 
                                            อนุโลมปจนียนัย 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๖๘๕]  เพราะเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ในน- 
ปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาปจจัย มี ๓  วาระ ในนอาเสวนปจจัย  
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มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย  ม ี๓  วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในน 
วิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                      อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                          ปจจนียานุโลมนัย 
           [๑๖๘๑]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑  วาระ...ใน 
อนันตรปจจัย มี ๑  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ 
           พึงนับอยางนี้. 
                                      ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                         จบ  สังสัฏฐาวาระ 
           สัมปยุตตวาระ  เชนเดียวกับสังสัฏฐวาระ. 
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                                        ปญหาวาระ   
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั  
           [๑๖๘๗] ๑. มิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๑๖๘๘] ๒.  มิจฉตัตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกอนยิตธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย. 
           [๑๖๘๙] ๓.  มิจฉตัตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยต- 
ธรรม  และอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๑๖๙๐] ๔.  สัมมตัตนิตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
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           [๑๖๙๑] ๕.  อนิยตธรรม     เปนปจจัยแกอนิยตธรรม    ดวย  
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนอนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
 
                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๑๖๙๒] ๑.  มิจฉตัตนิยตธรรม      เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว      ที่เปนมิจฉตตานิยต- 
ธรรม  รูกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
           พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง ฯลฯ 
           รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม  ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม       เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
แกปุพเพนิวาสานุสสติฌาณ    แกยถากัมมูปคญาณ     แกอนาคตังสญาณ     แก 
อาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๖๙๓] ๒.  สัมมตัตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
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           คือ  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค  พิจารณามรรค.  
           รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม  ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม       เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกอนาคตังสญาณ  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
           [๑๖๙๔] ๓.  อนิยตธรรม   เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ   บุคคลใหทาน   สมาทานศีล   กระทําอุโบสถกรรมแลว  พิจารณา 
กุศลกรรมนัน้. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน  พิจารณาฌาน. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณาผล  พิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู    แกโวทาน    แกผล    แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว  ที่เปนอนิยตธรรม  กิเลสที่ 
ขมแลว  ฯลฯ   กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           พิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ   หทยวัตถุ    ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม 
โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข   เปนอนัตตา  ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลิน 
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ยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะท่ีเปนอนิยตธรรม  ยอมเกิดข้ึน  โทมนัส  
ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอนิยตธรรม  ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจาตนะ,  อากิญจัญญาย-  
ตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิญญาณ   แกเจโต- 
ปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาคตังสญาณ 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๖๙๕] ๔.  อนิยตธรรม    เปนปจจัยแกมจิฉัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมัมณปจจัย. 
           คือ   รูปชีวิตินทรยี   เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม    แกปตุมาตกรรม 
แกอรหันตฆาตกรรม   แกรุหิรุปปาทกรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมเกิดข้ึนแกบุคคลผูลูบคลํา ซึ่ง 
หทยวัตถุใด  หทยวัตถุนัน้    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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           [๑๖๙๖] ๕.  อนิยตธรรม    เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
           คือ  นพิพาน  เปนปจจัยแกมรรค   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 
                                        ๓.  อธิปติปจจัย            
           [๑๖๙๗] ๑.  มิจฉตัตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๖๙๘] ๒.  มิจฉตัตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ   ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.                               
           [๑๖๙๙] ๓.  มิจฉตัตนิยตธรรม   เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยต- 
ธรรม  และอนิยตธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
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           อธิปติธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ  
จิตตสุมฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๗๐๐] ๔. สมัมัตตนิยตธรรม    เปนปจจัยแกสัมมัตนิยต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๗๐๐] ๕.  สมัมตัตนิยตธรรม    เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  และ  สหาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค     กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   พิจารณา. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนสัมมัตตนิตยธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.    
           [๑๗๐๒] ๖.  สัมมตัตนิยตธรรม    เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยต- 
ธรรมและอนิยตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย. 
           [๑๗๐๓] ๗.  อนิยตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน   สมาทานศีล ฯลฯ   อุโบสถกรรม ฯลฯ   กระทํากุศล- 
กรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา.    
           กระทาํกุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอนใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว   พิจารณา.       
           พระอริยะท้ังหลายกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา  กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,    แกผล   ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย. 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะการทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ 
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้นกระทําจักษุ 
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะท่ีเปนอนิยตธรรม    ยอม 
เกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ ไดแก  
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           อธิปติธรรมที่เปนอนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต-  
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๗๐๔] ๘.  อนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกมรรค  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
 
                                   ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๑๗๐๕] ๑.  มิจฉตัตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๗๐๖] ๒.  สัมมตัตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  มรรค  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวย 
           [๑๗๐๗] ๓.  อนิยตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโคตรภู  
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน. 
           ผล  เปนปจจัยแกผล. 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ. 
           เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ    เปนปจจัยแกผล 
สมาบัติ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๗๐๘] ๔.  อนิยตธรรม  เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   โทมนัสที่เปนอนิตยธรรม   เปนปจจัยแกโทนัสทีเ่ปนมิจฉัตต- 
นิยตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย,  มิจฉาทิฏฐิที่เปนอนิยตธรรม เปน 
ปจจัยแกมิจฉาทิฏฐิที่เปนนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๗๐๙] ๕.  อนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  โคตรภู  เปนปจจัยแกมรรค, โวทาน เปนปจจัยแกมรรค  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                   ๕.  สมนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๘.  นิสสยปจจัย 
           [๑๗๑๐] ๑. มิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย   เหมอืนกับอนันตรปจจัย. 
           เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  เหมือนกับปฏิจจวาระ มี 
๙ วาระ. 
           เปนปจจัยดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  เหมือนกับปฏิจจวาระ 
มี ๓ วาระ. 
           เปนปจจัยดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   เหมือนกับ   กสุลติกะ มี 
๑๓ วาระ. 
 
                                      ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๑๗๑๑] ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรม      เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจอุปนิสสยปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ ไดแก 
           มาตุฆาตกรรม เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสย-  
ปจจัย. 
           มาตุฆาตกรรม  ฯลฯ  ปตุฆาตกรรม  ฯลฯ  อรหันตฆาตกรรม ฯลฯ 
รุหิรุปปาทกรรม  ฯลฯ  สงัฆเภทกรรม ฯลฯ  เปนปจจัยแกนิตยมิจฉาทิฏฐิ ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           พึงกระทําจักรนัย.  
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           นิยตมิจฉาทิฏฐิ     เปนปจจัยแกนิยตมิจฉาทิฏฐิ    ดวยอํานาจของ  
อุปนิสสยปจจัย. 
           นิยตมิจฉาทิฏฐิ   เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม ฯลฯ  แกสงัฆเภทกรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๗๐๒] ๒.  มิจฉตัตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน อนันตรปูนิสสยะ  และ ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลปลงชีวิตมารดาแลวเพ่ือปองกันกรรมน้ัน  ยอมใหทาน  สมาทาน 
ศีล   กระทําอุโบสถกรรม 
           ปลงชวิีตบิดา ฯลฯ   ปลงชีวิตพระอรหันต ฯลฯ    ยังโลหิตของพระ- 
ตถาคตใหหอดวยจิตประทุษราย ฯลฯ   ทําลายสงฆแลว    เพ่ือปองกันกรรมนั้น 
ยอมใหทาน  สมาทานศีล  การทําอุโบสถกรรม. 
           [๑๗๑๓] ๓.  สมัมตัตนิยตธรรม    เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปฐมมรรค   เปนปจจัยแกทุติยมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
ฯลฯ ตติยมรรค  เปนปจจัยแกจตุตถมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
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           [๑๗๑๔] ๔.  สัมมตัตนิยตธรรม     เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรค   แลวยังสมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกิด 
ข้ึน  เขาสมาบัติที่เกิดข้ึนแลว    ยอมพิจารณาเห็นสังขาร   โดยความเปนของไม 
เที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
           มรรค   เปนปจจัยแกอัตถปฏิสมัภิทาของพระอริยะท้ังหลาย ฯลฯ แก 
ความฉลาดในฐานะและอฐานะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           มรรค   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๗๑๕] ๕.  อนิยตธรรม    เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอนิยตธรรมแลว  ยอมใหทาน  สมาทาน 
ศีล  กระทําอุโบสถกรรม  ยังฌาน ฯลฯ  ยังอภิญญา  ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  
ยอมกอมานะ  ยอมถือทิฏฐิ.  
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           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอนิยตธรรม  อาศัยสุตะ  จาคะ  ปญญา ราคะ    
ฯลฯ ความปรารถนา  สุขทางกาย   ทุกขทางกาย   อุตุ  โภชนะ   เสนาสนะแลว 
ยอมใหทาน ฯลฯ  ฆาคนในนิคม. 
           ศรัทธาท่ีเปนอนิยตธรรม ฯลฯ  ปญญา  ราคะ ฯลฯ  เสนาสนะเปน 
ปจจัยแกศรัทธาที่เปนอนิยตธรรม  ฯลฯ   แกสุขทางกาย   แกทุกขทางกาย  แก 
ผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           บริกรรมแหงปฐมฌาน    เปนปจจัยแกปฐมฌานนั้นแหละ ฯลฯ  บริ- 
กรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ      เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายาตนะ 
นั้นแหละ.   
           ปฐมฌาน  เปนปจจัยแกทุติยฌาน ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัย 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ 
           ปาณาติบาต    เปนปจจัยแกปาณาติบาต  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           พึงกระทําจักรนัย. 
           [๑๗๑๖] ๖.  อนิยตธรรม  เปนปจจัยแกมิจฉตัตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก    
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           บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนอนิยตธรรมแลวปลงชีวิตมารดา ฯลฯ ทํา  
ลายสงฆ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยความปรารถนา 
ฯลฯ อาศัยสุขทางกาย ฯลฯ อาศัยเสนาสนะแลว    ปลงชีวิตมารดา ฯลฯ ทาํลาย 
สงฆ. 
           ราคะท่ีเปนอนิยตธรรม  ฯลฯ เสนาสนะ    เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม 
แกปตุฆาตกรรม  แกอรหันตฆาตกรรม  แกรุหิรุปปาทกรรม  แกสังฆเภทกรรม 
แกนิยตมิจฉาทิฏฐิ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.     
           [๑๗๑๗] ๗.  อนิยตธรรม    เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บริกรรมแหงปฐมมรรค    เปนปจจัยแกปฐมมรรค ฯลฯ บริกรรมแหง 
จตุตถมรรค   เปนปจจัยแกจตุตมรรค   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                       ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๑๗๑๘] ๑.  อนิยตธรรม     เปนปจจัยแกอนิยตธรรม    ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะท่ีเปนอนิยต- 
ธรรม  ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ ฯลฯ. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๗๑๙] ๒.  อนิยตธรรม   เปนปจจัยแกมจิฉัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           รูปชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม  แกปตุฆาตกรรม  แก 
อรหันตฆาตกรรม   แกรหุิรุปปาทกรรม   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
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           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม  ดวย  
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๗๒๐] ๓. อนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  วัตถุปุเราตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                   ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๑๗๒๑] ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัย 
แกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           [๑๗๒๒] ๒.  สมัมัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนสัมมัตตนิยตธรรมท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัย 
แกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
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           [๑๗๒๓] ๓.  อนยิตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  ดวย  
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรมที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกาย 
นี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                   ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๑๗๒๔] ๑.  อนยิตธรรม  เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยตธรรมท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรมท่ีเกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู   อนุโลม   เปนปจจัยแกโวทาน   ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           [๑๗๒๕] ๒. อนิยตธรรม  เปนปจจัยแกมจิฉัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ โทมนัสที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกโทมนัสที่เปนมิจฉัตตนิยต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย    อนิยตมิจฉาทิฏฐิ   เปนปจจัยแกนิยต- 
มิจฉาทิฏฐิ  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           [๑๗๒๖] ๓.  อนยิตธรรม  เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  
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           คือ   โคตรภู   เปนปจจัยมรรค,   โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค  ดวย  
อํานาจของอาเสวนปจจัย. 
                                     ๑๓.  กมัมปจจัย 
           [๑๗๒๗] ๓.  มิจฉัตตนิตยธรรม  เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๗๒๘] ๒.  มิจฉัตตนิยตธรรม    เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธ   และกฏตัตา- 
รูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.    
           [๑๗๒๙] ๓.  มิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยต- 
ธรรม  และอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจยั  
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           คือ   เจตนาท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ  
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๗๓๐] ๔.  สัมมัตตนิยตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย. 
           คือ  เจตนาท่ีเปนสัมตตนิยตธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๗๓๑] ๕.  สมัมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั. 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๗๓๒] ๖.  สัมมัตตนิยตธรรม    เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยต- 
ธรรม  และอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจยั  
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           คือ  เจตนาท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
           [๑๗๓๓] ๗.  อนยิตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  และ   นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอนิยตธรรม,   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอนิตยธรรม  เปนปจจัยแก  วิบากขันธ  และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                                          ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๑๗๓๔] ๑.  อนยิตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  เปนปจจัยแกขันธ ๓  
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ฯลฯ.  
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               ๑๕.  อาหารปจจัย ฯลฯ  ๑๙. สมัปยุตตปจจัย  
           [๑๗๓๕] ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรม    เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของฌานปจจัย,     เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยตุตปจจัย. 
 
                                  ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๑๗๓๖] ๑.  มิจฉัตนิยตธรรม    เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเกิดพรอมกัน     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกาย 
นี้ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๑๗๓๗] ๒.   สมัมัตตนิยตธรรม    เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรมท่ีเกิดพรอมกัน     เปนปจจัยแก  
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรมท่ีเกิดภายหลัง      เปนปจจัยแก 
กายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๑๗๓๘] ๓. อนยิตธรรม     เปนปจจัยแกอนิยตตธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ ปุเรชาตะ  และ ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรมท่ีเกิดพรอมกัน       เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย  หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ   เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ.    
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม   ดวยอํานาจ- 
ของวิปปยุตตปจจัย.  
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           ที่เปน  ปจฉาชาตะ ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรมท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
กอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๑๗๓๙] ๔.  อนยิตธรรม  เปนปจจัยแกมจิฉัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๑๗๔๐] ๕.  อนยิตธรรม    เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 
                                         ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๑๗๔๑] ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรม     เปนปจจัยแกมิจฉตัตนิยต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           คือ    ขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม    เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ 
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.  
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           [๑๗๔๒] ๒.  มิจฉัตตนิยตธรรม    เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก   
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเกิดพรอมกัน     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเกิดภายหลัง      เปนปจจัยแก 
กายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๑๗๔๓] ๓.  มิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยต- 
ธรรม  และอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑  ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           [๑๗๔๔] ๔.  สมัมัตตนิตยธรรม   เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๔-๖). 
           [๑๗๔๕] ๖.  อนยิตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  
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           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ  
และ  อินทรยิะ 
           ที่เปน สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนอนิตยธรรมที่เกิดพรอมกัน  เปนปจจัยแกขันธ ๒   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกหทยวัตถุ   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย,   หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา   ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภจักษุเปน 
ตนนั้น ราคะ ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ.  
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจักขุทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรมท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด  
กอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร  เปนปจจัยแกกายน้ี    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           รูปชีวิตินทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย. 
           [๑๗๔๖] ๘.  อนยิตธรรม  เปนปจจัยแกมจิฉัตตนิยธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           รูปชีวิตินทรีย  เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม ฯลฯ  แกรุหิรปุปาทกรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม   ดวย  
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๑๗๔๗] ๙.  อนยิตธรรม    เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           [๑๗๔๘] ๑๐.  มจิฉัตตนิยตธรรม  และอนิยตธรรม  เปนปจจัย 
แกมิจฉัตตนิยตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
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           อยางเดียว  คือท่ีเปน สหชาตะ รวมกับ  ปุเรชาตะ  
           ขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเกิดพรอมกัน  และหทยวัตถุเปน 
ปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๒ และ ฯลฯ 
           [๑๗๔๙] ๑๑.  มจิฉัตตนิยตธรรม  และอนิยตธรรม เปนปจจัย 
แกอนิยตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเกิดพรอมกัน  และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเกิดภายหลัง  และกวฬี- 
การาหาร  เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเกิดภายหลัง และรูปชีวิตนทรีย 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๑๗๕๐] ๑๒.  สมัมัตตนิยตธรรม  และอนิยตธรรม เปนปจจัย 
แกสัมมัตตนยิตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ (วาระที่ 
๑๒-๑๓)  เหมือนกับมิจฉัตตนิยตธรรม.  
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                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
           [๑๗๕๑]   ในเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๘ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในสหชาตปจจัย   มี  ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย มี ๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน 
กัมมปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิปากปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในอาหารปจจัย มี  ๗ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในฌานปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในมัคคปจจัย 
มี ๗ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๑๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย   มี ๕ วาระ   ในวิคตปจจัย มี  ๕ 
วาระ    ในอวิคตปจจัย  มี ๑๓ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                           อนุโลมนัย  จบ 
 
                                              ปจจนียนัย 
                                     การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๑๗๕๒] ๑. มิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยต- 
ธรรม ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
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           [๑๗๕๓] ๒.  มิจฉัตตนิยตธรรม    เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,     เปนปจจัยดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๗๕๔] ๓. มิจฉัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยต- 
ธรรม  และอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           [๑๗๕๕] ๔.  สัมมัตตนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๗๕๖] ๕.  สมัมัตตนิยตธรรม     เปนปจจัยแกอนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัยดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย. 
           [๑๗๕๗] ๖.   สมัมัตตนิยตธรรม    เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยต- 
ธรรม  และอนิยตธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 530 

           [๑๗๕๘] ๗.  อนยิตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  ดวย  
อํานาจของอารัมมณปจจยั,     เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของปุเร- 
ชาตปจจัย  เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัยดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปน 
ปจจัยดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           [๑๗๕๙] ๘.  อนยิตธรรม    เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๗๖๐] ๙.  อนิยตธรรม   เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย     เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย  เปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๑๗๖๑] ๑๐. มิจฉตัตนิยตธรรม  และอนิยตธรรม เปนปจจัย 
แกมิจฉัตตนิยตธรรม  ฯลฯ    
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ 
           [๑๗๖๒] ๑๑. มิจฉตัตนิยตธรรม  และอนิยตธรรม  เปนปจจัย 
แกอนิยตธรรม ฯลฯ  
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           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ  
           [๑๗๖๓] ๑๒.  สมัมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม  เปนปจจัย 
แกสัมมัตตนยิตธรรม ฯลฯ 
           มี  อยางเดียว  คือที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ ปุเรชาตะ 
           [๑๗๖๔] ๑๓.  สมัมัตตนิยตธรรม  และอนยิตธรรม เปนปจจัย  
แกอนิยตธรรม  
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ 
 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๗๖๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย ในนอธิปติ- 
ปจจัย ในนอนันตรปจจัย ในนสมนันตรปจจัย  แตละปจจัย ๑๓ วาระ  ในน- 
สหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๙ วาระ ในนนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี  ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี  ๑๓ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย ในนวิปากปจจัย ในนอาหารปจจัย  แตละปจจัยมี ๑๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย 
มี ๑๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ  
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ในโนอัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี  ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย  
มี ๑๓ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         ปจจนียนัย  จบ 
 
                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๗๖๖]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ...ในน- 
อธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ 
ฯลฯ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                   อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๗๖๗]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ...ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๘ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในสมนันตรปจจัย 
มี ๕ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมญัญปจจัย มี ๓ วาระ ใน 
นิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ  
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ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ 
ในอินทริยปจจัย  ในฌานปจจัย ในมัคคปจจัย  แตละปจจัยมี ๗ วาระ ในสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัตถิปจจัย    มี ๓ วาระ  
ในนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                          มิจฉัตตติกะที่ ๑๕ จบ 
 
                                           อรรถกถามิจฉัตตติกะ  
           ใน มจิฉัตตติกะ มิจฉัตตนิยตธรรม  ยอมไมเปนปจจัยโดยปจจัย 
ไร ๆ แกสัมมมัตตนิยตธรรม หรือสัมมมัตตนิยตธรรม  ยอมไมเปนปจจัยโดยปจจัย 
ไร ๆ แกมิจฉัตตนิยธรรม  มิจฉัตตนิยตธรรม  หรอืสัมมัตตนิยธรรม    ชื่อวา 
เวนสหชาตาธิปติปจจัย  ยอมไมมี.  ใน สัมมัตตนิยตธรรมยอมไมมีอารัม- 
มณปุเรชาต๑ ปจจัยโดยแนนอน  (คือ สัมมัตตนิยตธรรมไมเปนอารัมมณ- 
ปุเรชาตปจจัยแนนอน). ใน มิจฉัตตนิยตธรรม มีอารัมมณปุเรชาตปจจัย. 
          นิยตมจิฉาทิฏฐิ  พึงปรารภอนิยตจิตเกิดข้ึนได นิยตจิตยอมไมปรารภ 
นิยตจิตท่ีเหลือเกิดข้ึน.   ธรรมอะไร ๆ  ยอมไมทํามิจฉัตตนิยตธรรมใหหนักเกิด 
ข้ึน  กุศลยอมไมเปนอุปนิสสยปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม  คําท่ีเหลือในอธิการน้ี  
พึงทราบตามนัยที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในบาลี. 
                                          อรรถกถามิจฉัตตติกะ  จบ 
๑. ของไทยหนา ๖๖๓  บรรทัดท่ี ๑ เปน  วตฺถุปุเรชาต  แตผิดสภาวะ จึงแปลตามบาลี 

พมาท่ีเปน อารมฺมณปุเรชาต. 
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                             ๑๖.  มคัคารัมมณติกะ  
                                     ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๗๖๘] ๑.  มัคคารัมมณธรรม  อาศัยมัคคารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๒.  มัคคาธิปติธรรม  อาศัยมัคคารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนมัคคารัมมณ- 
ธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                         ๓.  มัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  อาศัย 
มัคคารัมมณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และมคัคาธิปติธรรม  อาศัย 
ขันธ ๑  ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๗๖๙] ๔. มัคคเหตุกธรรม  อาศัยมัคคเหตุกธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
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                         ๕.  มัคคาธิปติธรรม  อาศัยมัคคเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติปธรรม  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคเหตุก- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                         ๖.  มัคคเหตุกธรรม    และมัคคาธปิติธรรม    อาศัย 
มัคคเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  อาศัยขันธ 
๑  ที่เปนมัคคเหตุกธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๗๗๐] ๗.  มัคคาธิปติธรรม  อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                         ๘.  มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  อาศัยมัคคาธิปติธรรม  เกิดข้ึน 
ธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๙. มัคคเหตุธรรม  อาศัยมัคคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคาธิปติ- 
ธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  
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                         ๑๐. มัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  อาศัย 
มัคคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และมคัคาธิปติธรรม  อาศัย 
ขันธ ๑  ที่เปนมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๑๑. มัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม อาศัย 
มัคคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  อาศัยขันธ 
๑ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๗๗๑] ๑๒.  มคัคารัมมณธรรม อาศัยมคัคารัมมณธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม อาศยัขันธ ๑ ที่เปนมัคคา- 
รัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                         ๑๓. มัคคาธิปติธรรม  อาศัยมัคคารัมมณธรรม 
และ มัคคาธปิติธรรม  ฯลฯ ขันธ  ๒ ฯลฯ.   
           คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณ- 
ธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๑๔.  มัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ดวย 
มัคคารัมมณธรรม  และมคัคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และมคัคาธิปติธรรม  อาศัย 
ขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
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           [๑๗๗๒] ๑๕.  มคัคเหตุกธรรม  อาศัยมัคคเหตุกธรรม  และ  
มัคคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๑๖.  มัคคาธิปติธรรม   อาศัยมัคคเหตุกธรรม   และ 
มัคคาอธิปติธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคเหตุก- 
ธรรม   และมัคคาธิปติธรรม  ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                         ๑๗.  มัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม   อาศัย 
มัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม  และมคัคาธิปติธรรม  อาศัยขันธ 
๑ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม   และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
 
                 ๒.  อารัมมณปจจัย  ฯลฯ  ๒๒.  อวิคตปจจัย 
           [๑๗๗๓] ๑.  มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะะอารัมมณปจจัย, เพราะอธิปติปจจัย,  เพราะอนันตรปจจัย, 
เพราะสมนันตรปจจัย, เพราะสหชาตปจจัย,  เพราะอัญญมัญญปจจัย, 
เพราะนิสสยปจจัย,    เพราะอุปนิสสยปจจัย,    เพราะปุเรชาตปจจัย, 
เพราะอาเสวนปจจัย,  เพราะกัมมปจจัย,  เพราะอาหารปจจัย   เพราะ 
อินทริยปจจัย,   เพราะฌานปจจัย,    เพราะมัคคปจจัย,    เพราะสัมป- 
ยุตตปจจัย, เพราะวิปปยุตตปจจัย, เพราะอัตถิปจจัย, เพราะนัตถิปจจัย 
เพราะวิคตปจจัย,   เพราะอวิคตปจจัย.  
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                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
           [๑๗๗๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๗ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  ในอธิปติ- 
ปจจัย  ในอนันตรปจจัย  ในสมนันตรปจจัย  ในสหชาตปจจัย ใหอัญญมัญญ- 
ปจจัย  ในนิสสยปจจัย   ในอุปนิสสยปจจัย  ในปุเรชาตปจจัย  ในอาเสวนปจจัย 
ในกัมมปจจัย  ในอาหารปจจัย   ในอินทริยปจจัย  ในฌานปจจัย   ในมัคคปจจัย 
ในสัมปยุตตปจจัย   ในวิปปยุตตปจจัย  ในอัตถิปจจัย    ในนัตถิปจจัยั  ในวิคต-  
ปจจัย  ในอวิคตปจจัย   แตละปจจัย   มี ๑๗ วาระ. 
                                             อนุโลมนยั  จบ 
 
                                                ปจจนียนัย 
                                            ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๗๗๕] ๑.  มัคคารัมมณธรรม  อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
 
                                             ๒. นอธิปติปจจัย 
           [๑๗๗๖] ๑.  มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัย  ขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ.  
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                         ๒.  มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรมเกิดขึ้น  
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณ- 
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                         ๓.  มัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  อาศัย 
มัคคารัมมณธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม   และมัคคาธิปติธรรม  อาศัย 
ขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           [๑๗๗๗] ๔.  มัคคเหตุกธรรม  อาศัยมัคคเหตุกธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคค- 
เหตุกรรม. 
                         ๕.  มัคคาธิปติธรรม  อาศัยมัคคาเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคค- 
เหตุกธรรม. 
                         ๖.  มัคคเหตุกธรรม   และมัคคาธิปติธรรม    อาศัย 
มัคคาเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธปิติปจจัย 
           คือ   อธิปติธรรมที่เปนมัคคาเหตุกธรรม   และมัคคาธิปติธรรม   อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่เปนมัคคาเหตุกธรรม.  
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           [๑๗๗๘] ๗.  มัคคาธิปติธรรม  อาศัยมัคคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย  
           คือ    อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
มัคคาธิปติธรรม. 
           ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                         ๘.  มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรมเกดิขึ้น 
เพราะนอธปิติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคาธิปติ- 
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                         ๙.  มัคคเหตุกธรรม  อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกดิขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ    อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
มัคคาธิปติธรรม. 
                         ๑๐.  มัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  อาศัย 
มัคคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธปิติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม   และมัคคาธิปติธรรม   อาศัย 
ขันธ ๑  ที่เปนมัคคาธิปติธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒  ฯลฯ. 
                         ๑๑.  มัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  อาศัย 
มัคคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่เปนมัคคาธิปติธรรม.  
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           [๑๗๗๙] ๑๒.  มคัคารัมมณธรรม  อาศัยมคัคารัมมณธรรม  และ   
มัคคาธิปตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธปิติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคา- 
รัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                         ๑๓.  มัคคาธิปติธรรม  อาศัยมัคคารัมมณธรรม  และ 
มัคคาธิปติธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนอธปิติปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมัคคารัมมณ- 
ธรรม   และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.   
                         ๑๔.  มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม  อาศัย 
มัคคารัมมณธรรม  และมคัคาธิปติธรรม เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติ- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และมคัคาธิปติธรรม  อาศัย 
ขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ฯลฯ  ขันธ  ๒  ฯลฯ 
           [๑๗๘๐] ๑๕.  มคัคเหตุกธรรม   อาศัยมัตตเหตุกธรรม   และ 
มัคคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธปิติปจจัย 
           คือ อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคค- 
เหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม. 
                         ๑๖.  มัคคาธิปติธรรม  อาศัยมัคคเหตุกธรรม  และ 
มัคคาธิปติธรรม  ฯลฯ 
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           คือ อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคค-  
เหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม. 
                         ๑๗.  มัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม   อาศัย 
มัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย 
           คือ  อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่เปนมัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม. 
 
                       ๓.  นปุเรชาตปจจัย  ๔.  นปจฉาชาตปจจัย 
           [๑๗๘๑] ๑.  มัคคารัมมณธรรม  อาศัยมัคคารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย  เพราะนปจฉาชาตปจจัย  ทั้งสองปจจัยน้ี ี 
พึงทําใหบริบรูณ (มี ๑๗ วาระ) 
 
                                       ๕.  นอาเสวนปจจัย 
           [๑๗๘๒] ๑.  มัคคารัมมณธรรม       อาศัยมัคคารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๒.  มัคคาธิปติธรรม  อาศัยมัคคารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย    
           คือ  ขันธ ๓  ที่เปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณ- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
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                         ๓.  มัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  อาศัย  
มัคคารัมมณธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม   และมัคคาธิปติธรรม   อาศัย 
ขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๗๘๓] ๔.  มัคคาธิปติธรรม  อาศัยมัคคาธิปติธรรม   
เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๕.  มัคคารัมมณธรรม  อาศัยมัคคาธิปติธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคาธิปติ 
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                         ๖.  มัคคารมัมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  อาศัย 
มัคคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และมคัคาธิปติธรรม  อาศัย 
ขันธ ๑ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๑๗๘๔] ๗.  มัคคารัมมณธรรม  อาศัยมัคคารัมมณธรรม  และ 
มัคคาฐิปติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมณธรรม   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคา- 
รัมมณธรรม   และมัคคาธิปติธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  
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                         ๘.  มัคคาธิปติธรรม  อาศัยมัคคารัมมณธรรม  และ  
มัคคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณ- 
ธรรม   และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                         ๙.  มัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  อาศัย 
มัคคารัมมธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนอาเสวน- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และมคัคาธิปติธรรม  อาศัย  
ขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม   และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
 
                                     ๖.  นกมัมปจจยั 
           [๑๗๘๕] ๑.  มัคคารัมมณธรรม  อาศัยมัคคารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนมัคคา- 
รัมมณธรรม. 
                         ๒.  มัคคาธิปติธรรม   อาศัยมัคคารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ    เจตนาที่เปนมัคคาธิปติธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคา- 
รัมมณธรรม.  
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                         ๓.  มัคคารัมมณธรรม  และมิคคาธิปติธรรม  อาศัย  
มัคคารัมมณธรรม  ฯลฯ   เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  และมคัคาธิปติธรรม  อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม. 
           [๑๗๘๖] ๔.  มัคคเหตุกธรรม  อาศัยมัคคเหตุกธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนมัคคาเหตุกธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุก- 
ธรรม. 
                         ๕.  มัคคาธิปติธรรม  อาศัยมัคคเหตุกธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ เจตนาที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุก- 
ธรรม. 
                         ๖. มัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  อาศัย 
มัคคเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม   และมัคคาธิปติธรรม  อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม. 
           [๑๗๘๗] ๗. มัคคาธิปติธรรม  อาศัยมัคคาธิปติธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย  
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           คือ เจตนาที่เปนมัคคาธิปติธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติ- 
ธรรม.   มี ๕ วาระ.   (วาระที่ ๗-๑๑)    
           [๑๗๘๘] ๑๒.  มคัคารัมมธรรม    อาศัยมัคคารัมมณธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย.  ในฆฏนาแรก ม ี๓ 
วาระ.  (วาระที่  ๑๒-๑๔) 
           [๑๗๘๙] ๑๕.  มคัคเหตุกธรรม   อาศัยมัคคเหตุธรรม   และ 
มัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย.  ในฆฏนาที่ ๒  ม ี๓ วาระ. 
(วาระที่ ๑๕-๑๖-๑๗) 
 
                                    ๗.  นวิปากปจจัย 
           [๑๗๙๐] ๑.  มัคคารัมมณธรรม  อาศัยมัคคารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนวิปากปจจัย  พึงใสใหเต็ม.  (๑๗ วาระ) 
 
                                      ๘.  นมัคคปจจัย 
           [๑๗๙๑] ๑.  มัคคารัมมณธรรม  อาศัยมัคคารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนมัคคปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 547 

                                  ๙.  นวิปปยุตตปจจัย 
           [๑๗๙๒] ๑.  มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม  เกิด  
ขึ้น  เพราะวิปยุตตปจจัย  พึงใสใหเต็ม ( ๑๗ วาระ)  พึงกําหนดวา อรูป, 
                             การนับจํานวนปจจัยในปจจนียะ 
           [๑๗๙๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี  ๑๗  วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑๗ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในนมคัคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑๗ 
วาระ. 
           พึงนับอยางนี้    
                                         ปจจนียนัย  จบ 
 
                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๗๙๔]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ...ในน- 
ปุเรชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑๗ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                      อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
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                                     ปจจนียานุโลมนัย  
                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๗๙๕]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ... ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ   ในปจจัยทั้ง 
ปวง  มี ๑ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในวิคตปจจัย   ม ี
๑ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                      ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                          ปฏิจจวาระ  จบ 
           สหชาตวาระก็ดี  ปจจยวาระก็ดี  นิสสยวาระก็ดี  สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
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                                      ปญหาวาระ  
                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๗๙๖] ๑. มัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย. 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๑๗๙๗] ๒.  มัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๑๗๔๘] ๓.  มัคคารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกมัคคารมัมณ- 
ธรรม  และมคัคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  ผูมีปญญาพึง 
กระทําเปน  ๑๗ วาระดวยเหตุนี้. 
 
                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๑๗๙๙] ๑.  มัคคเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกแกมัคคารมัมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค  พิจารณามรรค.  
           ยอมรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม  ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ  แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกอนาคตังสญาณ,  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
           [๑๘๐๐] ๒.  มัคคเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ    พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค    กระทํามรรคใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           [๑๘๐๑] ๓.  มัคคาเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ    พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค    กระทํามรรคใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           [๑๘๐๒] ๔.  มัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม  
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค  กระทาํมรรคใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว  พิจารณา. 
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           [๑๘๐๓] ๕.  มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม   
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค  พิจารณามรรค. 
           ยอมรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม   เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ  แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,   แกอนาคตังสญาณ,   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
           [๑๘๐๔] ๖.  มัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ    พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค    กระทํามรรคใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           [๑๘๐๕] ๗.  มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัย 
แกมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค  พิจารณามรรค. 
           รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม  และมัคคา- 
ธิปติธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ. 
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม   และมัคคาธิปติธรรม   เปนปจจัย  
แกเจโตปริยญาณ,   แกปุพเพนิวาสานุสสสติญาณ,  แกอนาคตังสญาณ  แกอา- 
วัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๘๐๖] ๘.  มัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัย 
แกมัคคาธิปติธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค      กระทํามรรคใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว  พิจารณา. 
           [๑๘๐๗] ๙.  มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัย 
แกมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
           คือ    พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค     กระทํามรรคใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   แลวพิจารณา. 
 
                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๘๐๘] ๑. มัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารัมมณ-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย.  
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           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๘๐๙] ๒.  มัคคารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกมัคคาธิปติ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           [๑๘๑๐] ๓.  มัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารัมมณ- 
ธรรม  และมคัคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           อยางเดียว  คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้ง 
หลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม     และมัคคาธิปติธรรม     ดวยอํานาจของอธิปติ 
ปจจัย. 
           [๑๘๑๑] ๔.  มัคคเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกรรม    เปนปจจัยแกสัปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๘๑๒] ๕.  มัคคเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค     กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว  พิจารณา. 
           [๑๘๑๓] ๖.  มัคคเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค  กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน   แลวพิจารณา. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ที่เปนมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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           [๑๘๑๘] ๗.  มัคคเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  
และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค     กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   พิจารณา. 
           [๑๘๑๕] ๘.  มัคคเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ที่เปนมัคคเหตุกธรรมและมัคคาธิปติธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๘๑๖] ๙.  มัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
ดวยอานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ พิจารณา. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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           [๑๘๑๗] ๑๐.  มัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารมัมณ-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ พิจารณา. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม       เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๘๑๘] ๑๑.  มัคคาธิปติธรรม   เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม       เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๘๑๙] ๑๒.  มัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารมัมณ- 
ธรรม  และมคัคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒  อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ.  
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           ที่เปน  สหชาตาธิปติ ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม   และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติ 
ปจจัย. 
           [๑๘๒๐] ๑๓. มคัคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ที่เปนมัคคเหตุกธรรมและมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๘๒๑] ๑๔. มคัคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           อยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคารัมมธรรม และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๘๒๒] ๑๕.  มคัคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๘๒๓] ๑๖. มคัคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม   และมัคคาธิปติธรรม ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๘๒๔]๑๗. มัคคเหตุกธรรม    และมัคคาธิปติธรรม เปน 
ปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค    กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   พิจารณา. 
           [๑๘๒๕] ๑๘.  มคัคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
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           อยางเดียว  คือท่ีเปน สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม   และมัคคาธิปติธรรม    เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนมัคคเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๘๒๖] ๑๙.  มคัคเหตุกธรรม    และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี  ๒ อยาง คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรมและมคัคาธิปติธรรม เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๘๒๗] ๒๐. มคัคเหตุกธรรม   และมัคคาธิปติธรรม   เปน 
ปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค  ฯลฯ พิจารณา 
           [๑๘๒๘] ๒ .  มคัคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย  
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ   ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม   และมัคคาธิปติธรรม   เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนมัคคเหตุกธรรม    และมัคคาธิปติธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
 
                                       ๔.  อนันตรปจจัย    
           [๑๘๒๙] ๑.  มัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารมัมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ที่เกิดหลงั ๆ ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
           อาวัชชนะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๘๓๐] ๒.  มัคคารัมมธรรม  เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนมัคคาธิปติธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
           อาวัชชนะเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย  
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           [๑๘๓๑] ๓.  มัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารมัมณ- 
ธรรม  และมคัคาธิปติธรรมดวย  อํานาจของอนันตรปจจัย  
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม       และมัคคาธิปติธรรมท่ีเกิดหลงั ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรมและ 
มัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๘๓๒] ๔.  มัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาติปติธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนมัคคาธิปติธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๘๓๓] ๕. มัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารมัมณธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนมัคคาธิปติธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ที่เกิดหลงั ๆ ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
           [๑๘๓๔] ๖. มัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก  
ขันธทั้งหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม   และมัคคาธิปติธรรมที่เกิดหลัง ๆ   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๘๓๕] ๗. มัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ที่เกดิ 
กอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๘๓๖] ๘.  มัคคารัมมณธรรม   และมัคคาธิปติธรรม เปน 
ปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ที่เกิด 
กอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย.     
           [๑๘๓๗] ๙.  มัคคารัมมณธรรม   และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ที่เกิด  
กอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติ- 
ธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 
                                ๕. สมนันตรปจจัย 
           [๑๘๓๘] ๑.  มัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารมัมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสมนันตรปจจยั  เหมือนกับ  อนันตรปจจัย. 
 
                  ๖.  สหชาตปจจัย ฯลฯ  ๘.  นิสสยปจจัย 
           เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอัญญมัญญปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ในปจจัย 
ทั้ง ๓ พึงกระทําเปน ๑๗ วาระ. 
 
                                    ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๑๘๓๙] ๑.  มัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารมัมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           ที่ ๒ อยาง คือท่ีเปน  อนันตรูปนิสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปจจเวกขณะท่ีเปนปจจัยแกปจจเวกขณะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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           [๑๘๔๐] ๒.  มัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปจจเวกขณะ  เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๘๔๑] ๓. มัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารมัมณธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูนสิสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปจจเวกขณะ  เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๘๔๒] ๔. มัคคเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจยั 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปฐมมรรค   เปนปจจัยแกทุติยมรรค   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
ฯลฯ ตติยมรรค   เปนปจจัยแกจตุตถมรรค   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.   
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           [๑๘๔๓] ๕.  มัคคเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค     กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   พิจารณา. 
           [๑๘๔๔] ๖.  มัคคเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ปฐมมรรค   เปนปจจัยแกทุติยมรรค ฯลฯ ตติยมรรค  เปนปจจัยแก 
จตุตถมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๔๕] ๗.  มัคคเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค  กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว  พิจารณา. 
           [๑๘๔๖] ๘.  มัคคเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           ปฐมมรรค   เปนปจจัยแกทุติยมรรค ฯลฯ   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๘๔๗] ๙. มัคคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม   
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปฐมมรรค    เปนปจจัยแกทุติยมรรค ฯลฯ ตติยมรรค    เปนปจจัยแก 
จตุตถมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ปจจเวกขณะ   เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ    ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๘๔๘] ๑๐.  มคัคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารมัมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปจจเวกขณะ  เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
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           [๑๘๔๙] ๑๑.  มคัคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม  
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปฐมมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกจตุตถมรรค   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๘๕๐] ๑๒.  มคัคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารมัมณ- 
ธรรม  และมคัคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปจจเวกขณะ    เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๘๕๑] ๑๓.  มคัคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปฐมมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกจตุตถมรรค   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
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           [๑๘๕๒] ๑๔.  มคัคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน  
ปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปจจเวกขณะ    เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ    ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๘๕๓] ๑๕.  มคัคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปจจเวกขณะ   เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๘๕๔] ๑๖.  มคัคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม เปน 
ปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปจจเวกขณะ  เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย.  
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           [๑๘๕๕] ๑๗.  มคัคเหตุธรรม  และมัคคาธิปติธรรม เปน  
ปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค     กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว  พิจารณา. 
           [๑๘๕๖] ๑๘.  มคัคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม เปน 
ปจจัยแกมัตตเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ ไดแก 
           ปฐมมรรค  เปนปจจัยแกทุติยมรรค ฯลฯ ตติยมรรค  เปนปจจัยแก- 
จตุตถมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๕๗] ๑๙.  มคัคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน อารัมมณปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ ไดแก 
           ปฐมมรรค  เปนปจจัยแกทุติยมรรค ฯลฯ ตติยมรรค เปนปจจัยแก 
จตุตถมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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           [๑๘๕๘] ๒๐.  มคัคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม เปน  
ปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนนแลว   พิจารณา. 
           [๑๘๕๙] ๒๑.  มคัคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจยัแกมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธปิติธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปฐมมรรค     เปนปจจัยแกทุติยมรรค ฯลฯ ตติยมรรคเปนปจจัยแก 
จตุตถมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                     ๑๐.  อาเสวนปจจัย 
           [๑๘๖๐] ๑. มัคคารมัมณธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย  
แกขันธทั้งหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ที่เกิดหลงั ๆ ดวยอํานาจของอาเสวน- 
ปจจัย.  
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           [๑๘๖๑] ๒.  มัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม  
ดวยอํานาจของเสวนปจจัย  เหมือนกบัอนันตรปจจัย  พึงกระทําเปน ๙ 
วาระ,  ไมพึงกระทําอาวัชชนะ. 
 
                                       ๑๑. กัมมปจจัย 
           [๑๘๖๒] ๑.  มัคคารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกมัคคารมัมณ- 
ธรรม ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย  มีแตสหชาตกรรม นานาขณกิกรรมไมม.ี 
                      ๑๒.  อาหารปจจยั ฯลฯ  ๒๐.  อวิคตปจจัย 
           ๑.  มคัคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารมัมณธรรม ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย, เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย,  ปจจัย ๗ เหลาน้ี  แจกเปน ๑๗ วาระ  เหมือนกับเหตุปจจัย. 
           เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของวิคตปจจัย  เหมือนกบัอนันตรปจจัย. 
           เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย มี ๑๗ วาระ. 
 
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๘๖๓]  ในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๒๑ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๙  วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี 
๙ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑๗ วาระ 
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ในนิสสยปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๒๑ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  
มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๑๗ วาระ ในอาหารปจจัย  ในอินทริยปจจัย 
ในฌานปจจัย  ในมัคคปจจัย  ในสัมปยุตตปจจัย  แตละปจจัยมี ๑๗ วาระ ใน 
อัตถิปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑๗  วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       อนุโลมนัย  จบ 
 
                                          ปจจนียนัย 
                                การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๑๘๖๔] ๑.  มัคคารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกมัคคารมัมณ- 
ธรรม    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๖๕] ๒.  มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย 
           [๑๘๖๖] ๓.  มัคคารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกมัคคารัมมณ- 
ธรรม และมคัคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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           [๑๘๖๗] ๔. มัคคเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม  
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย.   
           [๑๘๖๘] ๕.  มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๘๖๙] ๖.  มัคคเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหาชาต-   
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๗๐] ๗. มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๗๑] ๘.  มัคคเหตุธรรม    เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๗๒] ๙. มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม  
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๘๗๓] ๑๐.  มคัคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารมัมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
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           [๑๘๗๔] ๑๑.  มคัคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม  
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๘๗๕] ๑๒.  มคัคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคารมัมณธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๗๖] ๑๓.  มคัคาธิปติธรรม  เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๗๗] ๑๔.  มคัคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๗๘] ๑๕.  มคัคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๗๙] ๑๖.  มคัคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๘๐] ๑๗.  มคัคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
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           [๑๘๘๑] ๑๘.  มคัคเหตุกธรรม    และมัคคาธิปติธรรม    เปน  
ปจจัยแกมัคคเหตุธรรม    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๘๒] ๑๙.  มคัคเหตุกธรรม    และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๘๓] ๒๐.  มคัคเหตุกธรรม   และมัคคาธิปติธรรม เปน 
ปจจัยแกมัคคารัมมธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๘๘๔] ๒๑.  มคัคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  เปน 
ปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม  และมัคคาธิปติธรรม  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๘๘๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๒  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๗ 
วาระ. 
           เมื่อถึงในนอารัมมณปจจัยแลว  บททั้ง  ๒ คือ  ปกตารัมมณะก็ดี  อุป- 
นิสสยารัมมณะก็ดี ยอมขาดไป. 
           ในนอธิปติปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๒๑ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๒๑ วาระ ในน- 
อัญญมัญญปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในนนสิสยปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย มี ๒๑  วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย 
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มี ๒๑ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๒๑ วาระ  
ในนวิปากปจจัย   มี  ๒๑ วาระ  ในนอาหารปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย  มี ๒๑  วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๒๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๒๑ 
วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๒๑ วารธะ  ในนวิปปยตุตปจจัย  ม ี๒๑ วาระ 
ในโนอัตถิปจจัย  มี  ๒๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๒๑ วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๒๑ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย   มี ๒๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                             ปจจนียนัย  จบ 
 
                                           อนุโลมปจจนียนัย 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๘๘๖]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๗ วาระ...ใน 
นอนันตรปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  
มี  ๗ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๑๗ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี  ๑๗ วาระ 
ในนวิปากปจจัย   มี ๑๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๑๗ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย    ม ี๑๗ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑๗ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑๗ 
วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑๗ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๗ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๑๗ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                           อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
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                                      ปจจนียานุโลมนัย  
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๘๘๗]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ... ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย   ม ี๑๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑๗ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๑๗ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   ม ี ๒๑ วาระ   ในอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๑๗  วาระ   ในอาหารปจจัย  ม ี๑๗ วาระ 
ในอินทริยปจจัย   มี ๑๗ วาระ    ในฌานปจจัย   มี  ๗ วาระ   ในมัคคปจจัย 
มี ๑๗ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๑๗ วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๑๗ วาระ 
ในนัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๗ 
วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                           ปญหาวาระ  จบ 
                                   มัคคารัมมณติกะที่ ๑๖ จบ  
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                                    อรรถกถามัคคารัมมณติกะ  
           ใน  มคัคารัมมณติกะ  ในอนโุลมแหงปฏิจจวาระ  ไมมีวิปากปจจัย 
แมในกัมมปจจัย (แหงปญหาวาระ)  ในติกะน้ี  กไ็มไดนานักขณิกกัมมปจจัย. 
                                  อรรถกถามัคคารัมมณติกะ  จบ 
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                                    ๑๗.  อุปปนนติกะ  
                                          ปญหาวาระ๑ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๘๘๘] ๑.  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  เหตุทั้งหลายที่เปนอุปปนนธรรม  เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 
                                      ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๑๘๘๙] ๑.  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  บคุคลพิจารณาเห็นจักษุที่เปนอุปปนนธรรม  โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนันตตา  ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภ 
จักษุนั้น  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน  วิจิกิจฉา ฯลฯ  อุทธัจจะ ฯลฯ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
๑.  ติกะนี้  ไมมีวาระ ๖ มีปฏิจจวาระเปนตน. 
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           บุคคลพิจารณาเห็นโสตะที่เปนอุปปนนธรรม ฯลฯ ฆานะ  ชิวหา  กายะ 
รูป  เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ  ฯลฯ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนน-  
ธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส  ยอม 
เกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ    แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๘๙๐] ๒. อนุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  บคุคลพิจารณาเห็น  รูปที่เปนอนุปปนนธรรม ฯสฯ เสียง  กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปปนนธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา ฯลฯ  โทมนัส ยอมเกิดข้ึน. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  แก 
เจโตปริยญาณ  แกอนาคตังสญาณ  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๘๙๑] ๓.  อุปปาทิธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ บุคคลพิจารณาเห็นจักษุที่เปนอุปปาทิธรรม ฯลฯ  กายะ  รูป  เสียง 
กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลาย  ที่เปนอุปปาทิธรรม  โดย 
ความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนันตตา ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปาทิธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  แกเจโต-  
ปริยญาณ  ฯลฯ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 
                                        ๓.อธิปติปจจัย 
           [๑๘๙๒] ๑.  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดเเก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุที่เปนอุปปนน- 
ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทําจักษุนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว  ฯลฯ  ทฏิฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลยอมยินดียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําโสตะท่ีเปนอุปปนน- 
ธรรม ฯลฯ ฆานะ  ชิวหา  กายะ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปปนนธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ครั้นกระทํา 
โสตะเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.    
           [๑๘๙๓] ๒.  อนุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทํารูปที่เปนอนุปปนน-  
ธรรม  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ ฯลฯ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปนน- 
ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้นกระทํารปูเปนตนใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทฏิฐิ    ยอมเกิดข้ึน. 
           [๑๘๙๔] ๓.  อุปปาทิธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุที่เปนอุปปาทิ- 
ธรรม ฯลฯ กายะ  รูป ฯลฯ โผฏฐัพพะ  หทยวัตถ ุ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปปาทิ- 
ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้น  กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
 
                                           ๔.  สหชาตปจจัย 
           [๑๘๙๕] ๑.  อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม    เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒ แตจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.  
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           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓  
และกฏัตตารูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของสหชาติปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ เปนปจจัย 
แกขันธ ๒ และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ. 
           มหาภูตรูปทั้งหลายเปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูปที่เปน 
อุปาทารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย   มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  มหาภูตรูป ๒  ฯลฯ,  
มหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูปท้ังหลาย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย. 
 
                                         ๕.  อัญญมัญญปจจัย 
           [๑๘๙๖] ๑.  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
           คือ   ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม    เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจ  
ของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
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          ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓  
และหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. 
           หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ   
           พาหิรรปู...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย     มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ 
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ. 
 
                                           ๖.  นิสสยปจจัย 
           [๑๘๙๗] ๑. อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของนิสสยปจจัย 
           คือ   ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม   เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒  ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ.   หทยวัตถุเปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป...สมฏุฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑  เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ 
ปจจัยแกกฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูปท้ังหลาย. 
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           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ    เปนปจจัย   
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจ 
ของนิสสยปจจัย. 
 
                                       ๗.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๑๘๙๘] ๑.  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยอุตุที่เปนอุปปนธรรมแลวยังฌานใหเกิดข้ึน  ยัง 
วิปสสนา ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ ฯลฯ กอมานะ, ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยโภชนะที่เปนอุปปนนธรรม  ฯลฯ อาศัยเสนาสนะ 
แลวยังฌานใหเกิดข้ึน     ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ  ยงั 
สมาบัติ    ฯลฯ กอมานะ,  ถือทิฏฐิ. 
           อุตุที่เปนอุปปนนธรรม ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ    เปนปจจัยแก 
ศรัทธาที่เปนอุปปนนธรรม ฯลฯ แกปญญา   แกสขุทางกาย    แกทุกขทางกาย 
แกมรรค  แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
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           [๑๘๙๙] ๒. อนุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลปรารถนาวรรณสมบัติที่เปนอนุปปนนธรรม ยอมใหทาน สมา- 
ทานศีล  กระทําอุโบสถกรรม. 
           บุคคลปรารถนาสทัทสมบัติที่เปนอนุปปนนธรรม  ฯลฯ  คันธสมบัติ  
รสสมบัติ   โผฏฐัพพสมบัติ  ฯสฯ ปรารถนาขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปปนนธรรม 
แลว   ยอมใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ  
           วรรณสมบัติที่เปนอนุปปนนธรรม ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปปนน 
ธรรม  เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอุปปนนธรรม   แกปญญา  แกสุขทางกาย  แก 
ทุกขทางกาย   แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๙๐๐] ๓.  อุปปาทิธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลปรารถนาจักขุสมบัติที่เปนอุปปาทิธรรม  ยอมใหทาน สมาทาน 
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ.  
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           บุคคลปรารถนาโสตสมบัติที่เปนอุปปาทิธรรม ฯลฯ กายสมบัติ  วรรณ-  
สมบัติ   คันธสมบัติ   รสสมบัติ  โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ปรารถนาขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอุปปาทิธรรมแลว  ยอมใหทาน  สมาทานศีล  ฯลฯ อุโบสถกรรม  ฯลฯ. 
           จักขุสมบัติที่เปนอุปปาทิธรรม ฯลฯ กายสมบัติ     วรรณสมบัติ ฯลฯ 
โผฏฐัพพสมบัติ    ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปาทิธรรม    เปนปจจัยแกศรัทธาที่ 
เปนอุปปนนธรรม ฯลฯ แกปญญา   แกสุขทางกาย    แกทุกขทางกาย    แกผล- 
สมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                              ๘.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๑๙๐๑] ๑.  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ     โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา  ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปนตน 
นั้น  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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           ที่เปน   วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
           จักขายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ หทยวัตถ ุ ปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนอุปปนนธรรม   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                ๙.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๑๙๐๒] ๑.  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม  ที่เกดิภายหลัง  เปนปจจัยแก 
กายน้ี  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                      ๑๐.  กัมมปจจัย 
           [๑๙๐๓] ๑.  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนอุปปนนธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  เจตนาที่เปนอุปปนนธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ   และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                                      ๑๑.  วิปากปจจัย 
           [๑๙๐๔]  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  เปนปจจัยแกขันธ  
๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม   เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย. 
 
                                     ๑๒.  อาหารปจจัย 
           [๑๙๐๕] ๑.  อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย 
           คือ  อาหารทั้งหลายที่เปนอุปปนนธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กวฬีการาหาร  เปนปจจัยแกกายน้ี  ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย. 
 
                                        ๑๓.  อินทริยปจจัย 
           [๑๙๐๖] ๑.  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย 
           คือ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  จักขุนทรีย  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ 
กายินทรียเปนปจจัยแกกายวิญญาณ.  
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           รูปชีวิตินทรีย     เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของ  
อินทริยปจจัย.  
 
                   ๑๔.  ฌานปจจัย ฯลฯ  ๑๗.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๑๙๐๗] ๑.  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนธรรม  ดวย  
อํานาจของฌานปจจัย   เปนปจจัยดวยอํานาจของมัคคปจจัย  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย     เปนปจจัยดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม     เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกหทยวัตถุ    หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรมท่ีเกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายน้ี  
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
 
                                        ๑๘.  อัตถิปจจัย 
           [๑๙๐๘] ๑.  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรมที่เกิดพรอมกัน  เปนปจจัย  แกขันธ ๓ 
แลจิตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
           พาหิรรูป..อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวหลาย ฯลฯ. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  โดยความเปนของไมเที่ยง    เปนทุกข 
เปนอนัตตา ฯลฯ หทยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯโทมนัส  ยอมเกดิ 
ข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
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           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย  
แกกายวิญญาณ     
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรมท่ีเกิดภายหลัง     เปนปจจัยแกกายน้ี  
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี  ฯลฯ.    
           รูปชีวิตินทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย. 
 
                                           ๑๙.  อวิคตปจจัย 
           [๑๙๐๙] ๑.  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอวิคตปจจัย 
 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๙๑๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนิสสยปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในอุปนิสสปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
ปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี  
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๑ วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ ในอินทริย-  
ปจจัย  มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                            อนุโลมนัย  จบ 
 
                                               ปจจนียนัย 
                       การยกกปจจัยในปจจนียะแหงปญหาวาระ 
           [๑๙๑๑] ๑.  อุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,      เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,     เปนปจจัยดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,    เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย. 
           [๑๙๑๒] ๒.  อนุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย    เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
           [๑๙๑๓] ๓.  อุปปาทิธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 594 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
           [๑๙๑๔]   ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโน- 
อัตถิปจจัย มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                           ปจจนียนัย  จบ  
 
                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๙๑๕]   เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                    อนุโลมปจจนียนัย จบ 
 
                                       ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๙๑๖]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... 
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนิสสยปจจัย    ม ี๑ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน  
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ปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ    ในกมัมปจจัย   ม ี 
๑ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอินทริย- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในฌานปจจัย   มี ๑ วาระ    ในมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                       ปจจนียานุโลมนัย จบ 
                                             ปญหาวาระ จบ 
                                      อุปปนนติกะท่ี ๑๗๑ จบ 
๑. อรรถกถาของติกะนี้  แสดงคูกับอตีตติกะท่ี ๑๘ ตอจากติกะน้ี.  
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                                       ๑๘.  อตีตติกะ  
                                          ปญหาวาระ  
                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
           [๑๙๑๗] ๑.  ปจจปุปนนธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนปจจุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 
                                      ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๑๙๑๘] ๑. อตีตธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  บคุคลใหทาน  ฯลฯ  ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม   แลวพิจารณา. 
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           บุคคลออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน. 
           พระอริยะฟงหลายออกจากมรรค  พิจารณามรรค  พิจารณาผล พิจารณา 
กิเลสที่ละแลว  พิจารณากิเลสที่ขมแลว. 
๑. ติกะนี้ไมมีวาระท้ัง ๖ มีปฏิจจวาระเปนตน ดูอรรถกถาอธิบาย. 
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           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุที่เปนอดีตธรรม    โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน.  
           บุคคลพิจารณาเห็นโสตะที่เปนอดีตธรรม ฯลฯ ฆานะ  ชิวหา  กายะ 
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ    ขันธทั้งหลายท่ีเปนอตีตธรรม 
โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน ทิฏฐิ ยอมเกิดข้ึน วิจิกิจฉา 
ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
           อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอตีตธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ   แกเจโต- 
ปริยญาณ    แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    แกยถากัมมูปคญาณ  แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๙๑๙] ๒.  อนาคตธรรม    เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลยอมพิจารณาเห็น จักษุที่เปนอนาคตธรรม ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอนาคตธรรม     โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนสั 
ยอมเกิดข้ึน.  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคตธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  แกเจโต-    
ปริยญาณ   แกอนาคตตังสญาณ   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๙๒๐] ๓. ปจจุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปนนธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลยอมพิจารณาเห็น จักษุที่เปนปจจุปปนนธรรม ฯลฯ กายะ 
รูป  เสียง   กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนน- 
ธรรม    โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิญญาณ   แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 
                                         ๓.  อธิปติธรรม 
           [๑๙๒๑] ๑.  อตีตธรรม   เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน  สมาทานศีล ฯลฯ 
           บุคคลกระทํากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน  ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว  พิจารณา.                                         



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 599 

           บุคคลออกจากฌาน     การทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา.  
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนนแลว  พิจารณา,   กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    พิจารณา. 
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุที่เปนอตีตธรรม 
ฯลๆ กายะ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อดีตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
           [๑๙๒๒] ๒.  อนาคตธรรม    เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือ  ที่เปน  อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุที่เปนอนาคต- 
ธรรม  ฯลฯ     หทยวัตถุ     ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคตธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           [๑๙๒๓] ๓.  ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดเเก  
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําจักษุที่เปนปจจุป-  
ปนนธรรม   ฯลฯ    หทยวัตถุ     ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปบนนธรรมใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทําจักษุเปนตนน้ันใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนนแลว   ราคะ    ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิติธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
 
                                          ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๑๙๒๔] ๑. อตีตธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอตีตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนปจจปปนนธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแก  โคตรภู. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแก   โวทาน. 
           โคตรภู    เปนปจจัยแก   มรรค. 
           โวทาน   เปนปจจัยแก   มรรค. 
            มรรค  เปนปจจัยแก  ผล. 
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           ผล   เปนปจจัยแก   ผล.  
           อนุโลม  เปนปจจัยแก   ผลสมาบัติ. 
           เนวสัญญานาสัญาญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ   เปนปจจัยแกผล- 
สมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 
                                    ๕.  สมนันตรปจจัย 
           [๑๙๒๕] ๑. อตีตธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของสมนันตรปจจัย   เหมือนกบัอนันตรปจจัย. 
 
                       ๖.  สหชาตปจจัย ฯลฯ  ๘.  นิสสยปจจัย 
           [๑๙๒๖] ๑ . ปจจุปปนนนธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัยดวยอํานาจของอัญญมัญญ- 
ปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ 
 
                                     ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๑๙๒๗] ๑.  อตีตธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
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           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอดีตธรรมแลวยอมใหทาน  สมาทานศีล  
กระทําอุโบสถกรรม  ยังฌาน ฯลฯ ยงัวิปสสนา ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา 
ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอตีตธรรม  ฯลฯ    ปญญา    ราคะ ฯลฯ 
ความปรารถนา    สุขทางกาย    ทุกขทางกายแลวยอมใหทาน ฯลฯ   ศลี  ฯลฯ 
อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน   ยอมฆาสัตว   ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธาท่ีเปนอดีตธรรม ฯลฯ  ปญญา   ราคะ ฯลฯ  ความปรารถนา 
สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย  เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปจจุปปนนธรรม  แก 
ปญญา  แกราคะ ฯลฯ  แกความปรารถนา ฯลฯ  แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๙๒๘] ๒.  อนาคตธรรม    เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลปรารถนาจักษุสมบัติที่เปนอนาคตธรรม   โสตสมบัติ    ฆาน- 
สมบัติ  ชิวหาสมบัติ  กายสมบัติ  วรรณสมบัติ  สทัทสมบัติ  คันธสมบัติ  รส 
สมบัติ     ปรารถนาโผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ   ปรารถนาขันธทั้งหลายที่เปนอนาคต  
ธรรมแลว   ใหทาน   สมาทานศีล  ฯสฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 603 

           จักษุสมบัติที่เปนอนาคตธรรม ฯลฯ   วรรณสมบัติ ฯลฯ   โผฏฐัพพ-  
สมบัติ  ฯลฯ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคตธรรม      เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
ปจจุปปนนธรรม   แกปญญา   แกสุขทางกาย   แกทุกขทางกาย   แกมรรค  แก 
ผลสมาบัติ     ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๙๒๙] ๓.  ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยอุตุที่เปนปจจุปปนนธรรมแลว     ยังฌานใหเกิดข้ึน 
ยังวิปสสนา ฯลฯ 
           บุคคลเขาไปอาศัยโภชนะที่เปนปจจุปปนนธรรม  ฯลฯ  เสนาสนะแลว 
ยังฌานใหเกิดข้ึน  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           อุตุที่เปนปจจุปปนนธรรม ฯลฯ  โภชนะ ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัย 
แกศรัทธาที่เปนปจจุปปนนธรรม แกปญญา  แกสขุทางกาย ฯลฯ แกผลสมาบัติ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                          ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๑๙๓๐] ๑.  ปจจุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกปจุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ     โดยความเปนของใหเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแก   กายวิญญาณ   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ กายายตนะ    เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ.  
           หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปนนธรรม  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๑๙๓๑] ๑. ปจจุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปนนธรรม 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรมท่ี เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแก 
กายน้ี    ที่เกดิกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                    ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
          [๑๙๓๒] ๑.  อตีตธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 605 

           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอตีตธรรม   ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม   ที่เกิดหลัง  ๆ  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู  
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโวทาน 
           โคตรภู   เปนปจจัยแกมรรค 
           โวทาน   เปนปจจัยแกมรรค   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
 
                                         ๑๓.  กมัมปจจัย 
           [๑๙๓๓]  ๑.  อตีตธรรม   เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอตีตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธที่เปนปจจุปปนนธรรม 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๙๓๔] ๒.  ปจจปุปนนธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
           คือ   เจตนาท่ีเปนปจจุปปนนธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ   และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                                  ๑๔.  วิปากปจจัย  
           [๑๙๓๕]  ปจจุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของวิปากปจจัย 
           คือ   ขันธ ๑ ที่เปนปจจุปปนธรรม ซึ่งเปนวิบาก  เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ ขันธ 
๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกหทยวัตถุ   ดวยอํานาจ 
ของวิปากปจจัย. 
 
                  ๑๕.  อาหารปจจัย ฯลฯ  ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๑๙๓๖] ๑.  ปจจุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย, 
เปนปจจัยดวยอํานาจของฌานปจจัย,     เปนปจจัยดวยอํานาจของมัคค- 
ปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  เปนปจจัยดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนปจจุปปนนธรรม   เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย,  
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           ขันธทั้งหลาย    เปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งรูปหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
           จักขายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ หทย- 
วัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม     ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี  
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
 
                                       ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๑๙๓๗] ๑.  ปจจปุปนนธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   เหมือนกับอัตถิปจจัย  ในอุปปนนติกะ. 
 
                          ๒๒. นัตถิปจจัย   ๒๓.  วิคตปจจัย 
           [๑๙๓๘] ๑.  อตีตธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของนัตถิปจจัย  เปนปจจัยดวยอํานาจของวิคตปจจัย. 
 
                                        ๒๔.  อวิคตปจจัย 
           [๑๙๓๙]   ปจจุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย  
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                             การนับจํานวนในอนุโลม  
           [๑๙๔๐]  ในเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย    ม ี ๑ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในกัมมปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี  ๑ 
วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้.  
                                          อนุโลมนัย  จบ 
 
                                   การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๑๙๔๑]  อตีตธรรม     เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
เปนปจจัยดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๑๙๔๒]  อนาคตธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั    เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๙๔๓]  ปจจุปปนนธรรม     เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  
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เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ  
ปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย. 
 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๙๔๔]  ในนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย    มี ๓ 
วาระ   ในนอธิปติปจจัย    มี ๓ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ ฯลฯ 
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในโนอัตถ ิ
ปจจัย  มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                            ปจจนียนัย จบ 
 
                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๙๔๕]   เพราะเหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ... 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสมนันตร 
ปจจัยมี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ 
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
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                                       ปจจนียานุโลม  
                      การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๙๔๖]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ    ในวิปากปจจัยมี  ๑  วาระ   แตละปจจัยตอจากนี้ 
มี ๑ วาระเทานั้น    ในอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                           ปญหาวาระ  จบ 
                                         อตีตติกะ ที่ ๑๘ จบ 
 
                             อรรถกถาอุปปนนติกะและอตีตติกะ 
           ใน  อปุปนนติกะ  และ  อตีตติกะ  ก็เหมือนกัน. สองบทวา  อเหตุก 
มคฺคารมฺมณ ในปจจนียนัย  ตรัสหมายถึงอเหตุกะ อาวัชชนจิต  (คือ มโน- 
ทวาราวัชชนจิต)  ซึ่งมีมรรคเปนอารมณ  คําท่ีเหลือในอธิการน้ี  ผูศึกษาพึง 
ทราบตามแนวแหงบาลี.  
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           ใน  อปุปนนติกะ  และ  อตีตติกะ  ยอมไมมปีฏิจจวาระเปนตน  
มีแตปญหาวาระเทาน้ัน.    เพราะเหตุไร.   เพราะปฏิจจวาระเปนตน   ม ี
เฉพาะแตสหชาตปจจัยและปุเรชาตปจจัยเทานั้น.   อน่ึง    ติกะเหลาน้ัน   มีธรรม 
ทั้งท่ีเปนอดีตและอนาคตปนกัน     กป็จจัยทั้งหลายท่ีเปนพวกเเหงอนันตรปจจัย 
ยอมไมไดในอุปปนนติกะน้ี.  เพราะเหตุไร.  เพราะในอุปปนนติกะไมมีธรรมท่ี 
เปนอดีต ก็ในอธิการน้ี   ธรรม ๒ เหลาน้ันคือธรรมที่เกิดข้ึนแลวและธรรมท่ียังไม 
เกิดข้ึน  ยอมไมเปนปจจัยโดยปจจัยไร ๆ แกธรรม ๒ เหลาน้ีคือ   ธรรมที่เกิด 
แลวและธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน.  สวนธรรม ๒ เหลาน้ันคือธรรมที่ยังไมเกิดข้ึนและ 
ที่กําลังเกิดข้ึน   เปนปจจัยแกธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว    ดวยปจจัย ๒ คืออารัมมณ- 
ปจจัยและอุปนิสสยปจจัย     คําท่ีเหลือในอธิการน้ีผูศึกษาพึงทราบตามนัยอัน 
กลาวมาแลวในพระบาลี. 
           ใน  อตีตติกะ  ธรรมท่ีเปนปจจุบันไมเปนปจจัยอยางใดอยางหน่ึง 
แกธรรมที่เปนอดีตเเละอนาคต  หรือธรรมที่เปนอดีตและอนาคต   ยอมไมเปน 
ปจจัยโดยปจจัยอยางใดอยางหนึ่งแกธรรมที่เปนอดีตและอนาคต ก็นิพพานยอม 
ไมไดโดยความเปนปจจัย  (และ)  โดยความเปนปจจยุบบันในติกะท้ังสองเหลา 
นี้   คําท่ีเหลือในอธิการน้ีพึงทราบตามนัยที่กลาวมาแลวในบาลี. 
                            อรรถกถาอุปปนนติกะ  และอตีตติกะ  จบ 
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                              ๑๙.  อตีตารัมมณติกะ  
                                       ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย  
           [๑๙๔๗] ๑.  อตีตารัมมณธรรม  อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ 
อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ อาศยัขันธ ๑ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
           [๑๙๘๘] ๒.  อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนาคตารัมมณธรรมฯลฯ ขันธ๒ฯลฯ. 
           [๑๙๔๙] ๓.  ปจจุปปนนารัมมณธรรม    อาศัยปจจุปปนนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ฯลฯ  ขันธ 
๒ ฯลฯ.  
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           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 
ฯลฯ  ขันธ  ๒ ฯลฯ.  
 
                  ๒.  อารมัมณปจจัย  ฯลฯ  ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๑๙๕๐] ๑.  อตีตารัมมณธรรม  อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิด 
ขึ้นเพราะอารัมมณปจจัย  เพราะอธิปติปจจัย  ในอธิปติปจจัย  ปฏิสนธิไมมี. 
           เพราะอนันตรปจจัย  เพราะสมนันตรปจจยั   เพราะสหชาต. 
ปจจัย   เพราะอัญญมัญญปจจัย  เพราะนิสสยปจจัย   เพราะอุปนิสสย- 
ปจจัย    เพราะปุเรชาตปจจัย    เพราะอาเสวนปจจัย.   
           ในปุเรชาตปจจัย   ก็ดี  ในอาเสวนปจจัย   กด็ี  ปฏิสนธิ   ไมมี. 
 
                           ๑๓. กัมมปจจัย  ๑๔. วิปากปจจัย 
           ๑.  ฯลฯ   เพราะกัมมปจจัย  เพราะวิปากปจจัย 
           คือ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ 
มี ๓ วาระ  พึงใสใหเต็ม  พึงกระทํา  ปวัตติ   ปฏิสนธิ. 
 
                      ๑๕.  อาหารปจจัย ฯลฯ  ๒๔.  อวิคตปจจัย   
           ๑.  ฯลฯ  เพราะอาหารปจจัย  เพราะอินทริยปจจัย  เพราะ 
ฌานปจจัย  เพราะมัคคปจจัย  เพราะสัมปยุตตปจจัย   เพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย  เพราะอัตถิปจจัย เพราะนัตถิปจจัย   เพราะวิคตปจจัย   เพราะ 
อวิคตปจจัย. 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 614 

                          ในนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๙๕๑]   ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอารมัมณปจจัย   มี ๓ วาระ  
ในอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ  ฯลฯ ในปจจัยทั้งปวง  มีปจจัยละ ๓ วาระ 
ในวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                      อนุโลมนัย  จบ 
 
                                         ปจจนียนัย 
                                      ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๙๕๒] ๑.  อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
           [๑๙๕๓] ๒.  อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนาคตารัมมณธรรม   ซึ่งเปน 
อเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.  
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           โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้ง  
หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
           [๑๙๕๔] ๓.  ปจจปุปนนารัมมณธรรม   อาศัยปจจุปปนนา- 
รัมมณธรรม   เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม   ซึ่งเปน 
อเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ   ซึง่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 
                                          ๒.  นอธิปติปจจัย 
           [๑๙๕๕] ๑.  อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย  เหมือนกับสหชาติปจจัย  ในอนุโลม. 
 
                                         ๓.  นปุเรชาตปจจัย 
           [๑๙๕๖] ๑.  อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม  เกิด 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ ในอรูปภูมิ  ขันธ  ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  ในปฏิสนธขิณะ ฯลฯ.  
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           [๑๙๕๗] ๒.  อนาคตารัมมณธรรม   อาศัยอนาคตารัมมณ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ   ในอรูปภูมิ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนาคตารัมมณธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           [๑๙๕๘] ๓. ปจจุปปนนารัมมณธรรม   อาศัยปจจุปปนนา-  
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย    
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปจจุปปนนารัมมณ- 
ธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
 
                  ๔.  นปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ  ๖.  นกัมมปจจัย 
           [๑๙๕๙] ๑.  อตีตารัมมณธรรม  อาศัยอตีตารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้นเพราะนปจฉาชาตปจจัย     เพราะนอาเสวนปจจัย     เหมือนกับ 
เพราะนอธิปติปจจัย,  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอตีตา- 
รัมมณธรรม. 
           [๑๙๖๐] ๒.  อนาคตารัมมณธรรม  อาศัยอนาคตรัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ     เจตนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม     อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
อนาคตารัมมณธรรม.  
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           [๑๙๖๑] ๓.  ปจจปุปนนารัมมณธรรม   อาศัยปจจุปปนนา-  
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
ปจจุปปนนารัมมณธรรม. 
 
                                      ๗.  นวิปากปจจัย 
           [๑๙๖๒] ๑.  อตีตารัมมณธรรม  อาศัยอตีตารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนวิปากปจจัย. 
           ในนวิปากปจจัย  ปฏิสนธิ  ไมมี. 
 
                                         ๘.  นฌานปจจัย 
           [๑๙๖๓] ๑.  ปจจปุปนนารัมมณธรรม  อาศัยปจจุปปนนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนฌานปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ   ขันธ 
๒ ฯลฯ. 
 
                                          ๙.  นมัคคปจจัย    
           [๑๙๖๔] ๑. อตีตารัมมณธรรม  อาศัยอตีตารมัมณธรรม เกิดขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ   ที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ 
เหมือนกับ  นเหตุปจจัย,  มี ๓ วาระ โมหะ  ไมมี.  
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                                     ๑๐.  นวิปปยุตตปจจัย  
           [๑๙๖๕] ๑. อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนวิปปยุตตปจจัย  
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           [๑๙๑๑] ๒. อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ ในอรูปภูม ิขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ. 
 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๙๖๗]   ในนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปฉาชาตปจจัยมี ๓ วาระ ในนอาเสวน- 
ปจจัยมี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัยมี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในน 
ฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี 
๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                             ปจจนียนัย  จบ 
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                                         อนุโลมปจจนียนัย  
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๙๖๘]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ...ในน- 
ปุเรชาตปจจัย  ม ี๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                      อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                            ปจจนียานุโลม 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๙๖๙]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                            ปฏิจจวาระ  จบ 
           สหชาตวาระก็ดี  ปจจยวาระก็ดี  นิสสยวาระก็ดี  สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ.  
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                                    ปญหาวาระ  
                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๙๗๐] ๑.  อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณ-   
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  เหตุทั้งหลายที่เปนอตีตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๑๙๗๑] ๒.  อนาคตารัมมธรรม    เปนปจจัยแกอนาคตา- 
รัมมณธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอนาคตารัมธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๑๙๗๒] ๓.  ปจจุปปนนารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม     เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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           ในปฏิสนธิขณะ  เหตุทั้งหลายที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปน  
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 
                                       ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๑๙๗๓] ๑. อตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอตีตารัมมณ-   
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เปนอตีตาธรรม, พิจารณาเนว- 
สัญญานาสัญญายตนะ,  พิจารณาอิทธิวิธญาณท่ีเปนอดีต  ซึ่งเปนอตีตารัมมณ- 
ธรรม   พิจารณาเจโตปริยญาณ ฯลฯ พิจารณาปุพเพนวาสานุสสติญาณ ฯลฯ 
พิจารณายถากัมมูปคญาณ. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณาณกิเลสที่ละแลว   ที่เปนอตีตารัมมณธรรม  
กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ ยอมรูกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ. 
           พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอดีต  ซึ่งเปนอดีตารัมมณธรรม  โดย 
ความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข   เปนอนัตตา,   ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภขันธนั้น   ราคะ  ที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ยอมเกดิข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ 
วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอตตีตา    ซึ่งเปนอตีตารัมมณธรรม      เปนปจจัยแก 
เจโตปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๙๗๔] ๒.  อตีตารัมมธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ  บคุคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เปนอนาคตธรรม,  พิจารณา  
เนวสัญญานาสัญญายตนะ,  พิจารณาอิทธิวิธญาณที่เปนอนาคต  ซึ่งเปนอตีตา- 
รัมมณธรรม,  พิจารณาเจโตปริยญาณ ฯลฯ  พิจารณาปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
ฯลฯ  พิจารณายถากัมมูปคญาณ ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคต  ซึ่งเปนอตีตารัมมณ- 
ธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะ 
ปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ยอมเกิดข้ึน  โทมนัส  ยอม 
เกิดข้ึน. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคต  ซึ่งเปนอตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแก 
เจโตปริยญาณ    แกอนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย. 
           [๑๙๗๕] ๓.  อตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนปจจุปปนนธรรม 
ซึ่งเปนอตีตารัมมณธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม  ซึ่งเปนอตีตรัมมณธรรม   เปน 
ปจจัยแกเจโตปริญาณ  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๙๗๖] ๔.  อนาคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอนาคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ บุคคลพิจารณาอิทธิวิธญาณที่เปนอนาคต  ซึ่งเปนอนาคตรัมมณ-  
ธรรม   พิจารณาเจโตปริยญาณ ฯลฯ  พิจารณาอนาคตังสญาณ ฯสฯ  พิจารณา 
เห็นขันธทั้งหลายที่เปนอนาคต    ซึ่งเปนอนาคตารัมมณธรรม    โดยความเปน 
ของไมเที่ยง ฯลฯ  ยอมยนิดี  ยอมเพลดิเพลินยิ่ง  เพราะปรารภขันธนั้น   ราคะ 
ฯลฯ โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคต   ซึ่งเปนอนาคตารัมมณธรรม   เปนปจจัย 
แกเจโตปริยญาณ    แกอนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย. 
           [๑๙๗๗] ๕. อนาคตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอตีตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   บุคคลพิจารณาอิทธิวิธญาณที่เปนอดีต   ซึ่งเปนอนาคตารัมมณ- 
ธรรม  เจโตปริยญาณ ฯลฯ  อนาคตังญาณ ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว  ที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  
พิจารณากิเลสที่ขมแลว,         ยอมรูกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน 
ฯลฯ. 
           พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอดีต     ซึ่งเปนอนาคตารัมมณธรรม 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภ 
ขันธนั้น  ราคะท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ยอมเกิดข้ึน โทมนัส ยอมเกิดข้ึน. 
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอดีต  ซึ่งเปนอนาคตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแก  
เจโตปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๙๗๘] ๖.  อนาคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนน-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนปจจุปปนนธรรม 
ซึ่งเปนอนาคตารัมมณธรรม   ดวยเจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม     ซึง่เปนอนาคตารัมมณธรรม 
เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๙๗๙] ๗.  ปจจปุปนนารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย. 
           คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนปจจุปปนนธรรม 
ซึ่งเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม  ซึ่งเปนปจจุปปนนธรรม 
เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๙๘๐] ๘.  ปจจปุปนนารัมมฌธรรม    เปนปจจัยแกอตีตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ   บุคคลพิจารณาทิพยจักษุที่เปนอตีตธรรม,  พิจารณาทิพโสตธาตุ, 
พิจารณาอิทธิวิธญาณท่ีเปนอดีต    ซึง่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม   พิจารณา 
เจโตปริยญาณ ฯลฯ  
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว    ที่เปนปจจุปปนนารัมมณ-  
ธรรม   กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ  ยอมรูกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
           พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอดีต ซึ่งเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ 
นั้น   ราคะท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอดีต  ซึ่งเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  เปนปจจัย 
แกเจโตปริยญาณ      แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ     แกยถากัมมูปคญาณ    แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๑๙๘๑] ๙.  ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลพิจารณาทิพยจักษุที่เปนอนาคตธรรม,   พิจารณาทิพโสต- 
ธาตุ    พิจารณาอิทธิวิธญาณที่เปนอนาคต    ซึ่งเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 
พิจารณาเจโตปริยญาณ ฯลฯ  พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคต   ซึ่งเปน 
ปจจุปปนนารัมมณธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   เพราะปรารภขันธ 
นั้น   ราคะท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน.  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคต    ซึ่งเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม    เปน   
ปจจัยแกเจโตปริยญาณ    แกอนาคตังสญาณ    แกอาวัชชนะ    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย.  
 
                                             ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๙๘๒] ๑. อตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอตีตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลกระทําวิญญาณัญจายตนะที่เปนอตีตธรรมใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว  พิจารณา. 
           กระทาํเนวสัญญานาสัญญายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา. 
           กระทาํอิทธิวิธญาณที่เปนอดีต     ซึ่งเปนอตีตารัมมณธรรมใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           กระทาํเจโตปริยญาณ ฯลฯ กระทําปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ กระ- 
ทํายถากัมมูปคญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           กระทาํขันธทั้งหลายท่ีเปนอดีต     ซึ่งเปนอตีตารัมมณธรรม    ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว  พิจารณา ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
กระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน      ราคะท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม 
ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน.  
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           ที่เปน  สหชาตธิปติ  ไดแก    
           อธิปติธรรมที่เปนอารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้ง- 
หลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๙๘๓] ๒.  อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะการทําวิญญาณัญจายตนะ 
ที่เปนอนาคตใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
ฯลฯ กระทําอิทธิวิธญาณที่เปนอนาคต  ซึ่งเปนอตีตารัมมณธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน ฯลฯ  กระทําเจโตปริยญาณ ฯลฯ   กระทําปุพเพนิวาสานุสสติ- 
ญาณ ฯลฯ   การทํายถากัมมูปคญาณ ฯลฯ   กระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคต 
ซึ่งเปนอตีตารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทําขันธนั้น 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะที่เปนอนาคตารัมมณธรรม   ยอมเกิด 
ข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           [๑๙๘๔] ๓.  อนาคตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกอนาคตา-  
รัมมณธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
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           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําอิทธิวิธญาณท่ีเปน  
อนาคต    ซึ่งเปนอนาคตารัมมณธรรม    ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
กระทําเจโตปริยญาณ ฯลฯ กระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลว    พิจารณา,   กระทําขันธทั้งหลายที่เปนอนาคต   ซึ่งเปนอนาคตารัมมณ- 
ธรรม  ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว    ราคะท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม   ยอมเกิดข้ึน   ทิฏฐิ   ยอม 
เกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
           [๑๙๘๕] ๔.  อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยขันธแกอตีตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มีเดียวอยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําอิทธิวิธญาณท่ีเปน 
อตีตา   ซึ่งเปนนอนาคตารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ  กระทํา 
เจโตปริยญาณ  ฯลฯ  กระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
กระทําขันธทั้งหลายที่เปนอตีตา       ซึ่งเปนอนาคตารัมมณธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   ครั้นกระทําขันธนั้น  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ 
ที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน.  
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           [๑๙๘๖] ๕.  ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุป-  
ปนนารัมมณธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตต-  
ขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๑๙๘๗] ๖.  ปจจปุปนารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอตีตา- 
รมธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําทิพยจักษุที่เปน 
อตีตาธรรม  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา,  กระทําทิพโสตธาตุ 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา,    กระทําอิทธิวิธญาณท่ีเปนอดีต 
ซึ่งเปนปจจุปปนนารัมมธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ   กระทํา 
เจโตปริยญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ฯลฯ   กระทําขันธทั้งหลายที่เปน 
อดีต   ซึ่งเปนปจจุปปนนารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้น 
กระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว      ราคะท่ีเปนอตีตารัมมณ-  
ธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           [๑๙๘๘] ๗. ปจจุปปนนารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอนาคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  ไดแก   
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําทิพยจักษุที่เปน 
อนาคตธรรม  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา,  กระทําทิพโสตะ 
ธาตุใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ  กระทําอิทธวิธิญญาณที่เปนอนาคตซ่ึง 
เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม    ใหเปนอารมณอยางหนักแนน     กระทําขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอนาคตซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม      ใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน   ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะท่ีเปน 
อนาคตารัมมณธรรม  ยอมเกิดข้ึน   ทฏิฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
 
                                          ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๑๙๘๙] ๑.  อตีตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกอตีตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ    ขันธทั้งหลายที่เปนอตีตารัมมณธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย  
แกขันธทั้งหลายที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ที่เกิดหลงั ๆ ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
           [๑๙๙๐] ๒.  อตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณ-   
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ภวังคที่เปนอตีตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณ- 
อนาคตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนนัตรปจจัย.  
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           [๑๙๙๑] ๓.  อตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ    จุติจิตท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกปฏิสนธิจิตท่ีเปน 
ปจจุปปนนารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ภวังคที่เปนอตีตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอาวัชชนะที่เปนปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๙๙๒] ๔.  อนาคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอนาคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           [๑๙๙๓] ๕.  อนาคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอตีตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   อิทธิวิธญญาณที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่ 
เปนอดีตารัมมณธรรม. 
           เจโตปริยญาณ   เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอตีตารัมมณธรรม. 
           อนาคตังสญาณ  เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอตีตารัมมณธรรม. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน 
อตีตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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           [๑๙๙๔] ๖.  ปจจปุปนนารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกปจจุป-  
ปนนารัมมณธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย.  
           ปฏิสนธิจิตท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกภวังคที่เปน 
ปจจุปปนนารัมมณธรรม. 
           ภวังคที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม   เปนปจจัยยแกภวังคที่เปนปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๑๙๙๕] ๗.  ปจจปุปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ปฏิสนธิจิตท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกภวังคที่ 
เปนอตีตคารัมมณธรรม. 
           ภวังคที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอตีตา- 
รัมมณธรรม. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 
                                          ๕.  สมนันตรปจจัย 
           [๑๙๙๖]  อตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  เหมือนกับ  อนันตรปจจัย.  
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                     ๖.  สหชาตปจจัย  ฯลฯ  ๘. นิสสยปจจัย  
           [๑๙๙๗] ๑. อตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอตีตารัมมณ-  
ธรรม ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญ- 
มัญญปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,  แมทั้ง ๓ ปจจัย 
เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ.  
 
                                     ๙.  อุปนิสสยปจจัย    
           [๑๙๙๘] ๑. อตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอตีตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           อนิจจานุปสสสนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม  ทุกขานุปสสนา  อนัตตานุ- 
ปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม แกทุกขานุปสสนา 
แกอนัตตานุปสสนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๑๙๙๙] ๒.  อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ    และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           อนิจจานุปสสนาที่เปนอตีตารัมมธรรม    ทุกขานุปสสนา    อนัตตา 
นุปสสนา  เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม    แกทุกขา 
นุปสสนา   แกอนัตตานุปสสนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๒๐๐๐] ๓.  อตีตารัมณธรรม   เปนปจจัยแกปจุปปจนา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปุนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           อนิจจานุปสสนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ทกุขานุปสสนา   อนัตตาน- 
ปสสนา     เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม     แก 
ทุกขานปสสนา  แกอนัตตานุปสสนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๒๐๐๑] ๔.  อนาคตารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกอนาคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           อนิจจานุปสสนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  ทุกขานุปสสนา อนัตตานุ 
ปสสนา   เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม  แกทกุขานุ- 
ปสสนา   แกอนัตตานปสสนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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           [๒๐๐๒] ๕.  อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณ-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           อนิจจานุปสสนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม ทุกขานุปสสนา  อนัตตานุ- 
ปสสนา    เปนปจจยยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม    แกทุกขานุ- 
ปสสนา   แกอนัตตานุปสสนา   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๒๐๐๓] ๖.  อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนา- 
รัมมณธรรม    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           อนิจจานุปสสนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม ทุกขานุปสสนา อนัตตานุ 
ปสสนา   เปนปจจัยแก  อนิจจานุปสสนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  แก 
ทุกขานุปสสนา   แกอนัตตานุปสสนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๒๐๐๔] ๗. ปจจุปปนนารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปจจุป-  
ปนนารัมมณธรรม ฯลฯ 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน ปกตูปนิสสยะ  ไดแก   
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           อนิจจานุปสสนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม    ทุกขานุปสสนา  
อนัตตานุปสสนา  เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 
แกทุกขานุปสสนา   แกอนัตตานุปสสนา   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๒๐๐๕] ๘.  ปจจปุปนนารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอตีตา 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           อนิจจานุปสสนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม     ทกุขานุปสสนา 
อนัตตานุปสสนา    เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม    แก 
ทุกขานุปสสนา  อนัตตานุปสสนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๒๐๐๖] ๙.  ปจจุปปนนารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอนาคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือมีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  และ ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           อนิจจานุปสสนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม   ทกุขานุปสสนา 
อนัตตานุปสสนา   เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  แก 
ทุกขานุปสสนา  แกอนัตตานุปสสนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                                ๑๐.  อาเสวนปจจัย 
           [๒๐๐๗] ๑.  อตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอตีตารัมมณ-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม     ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ 
อาเสวนปจจัย. 
           [๒๐๐๘] ๒.  อนาคตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอนาคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนอนาคตารัมมณธรรม    ที่เกดิหลัง ๆ ดวยอํานาจของ 
อาเสวนปจจัย. 
           [๒๐๐๙] ๓.  ปจจุปปนนารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรม  ดวยอาํนาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจ 
ของอาเสวนปจจัย.  
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                                   ๑๑.  กมัมปจจัย 
           [๒๐๑๐] ๑.  อตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอตีตารัมมณ-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก 
           เจตนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอตีตา- 
รัมมณธรรม   ซึ่งเปนวิบาก   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  
           [๒๐๑๑] ๒.  อตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  นานาขณิกะ   ไดแก 
           เจตนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อนาคตารัมมณธรรม   ซึ่งเปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๐๑๒] ๓.  อตีตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกปจจุปปนนา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  
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           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  นานาขณิกะ  ไดแก  
           เจตนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
ปจจุปปนนารัมมณธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๐๑๓] ๔.  อนาคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอนาคตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อนาคตารัมมณธรรม   ซึ่งเปนวิบาก   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๐๑๔] ๕.  อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  นานาขณิกะ   ไดแก 
           เจตนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อตีตารัมมณธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           [๒๐๑๕] ๖.  อนาคตรัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
ปจจุปปนนารัมมณธรรม  ซึ่งเปนวิบาก   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๐๑๖] ๗.  ปจจปุปนนารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนปจจุปนนารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ 
เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๐๑๗] ๘. ปจจุปปนนารัมมธรรม    เปนปจจัยแกอตีตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มีอยางเดียว คือท่ีเปน  นานาขณิกะห  ไดแก 
           เจตนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ 
เปนอตีตารัมมณธรรม  ซึง่เปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           [๒๐๑๘] ๙.  ปจจปุปนนารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอนาคตา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อนาคตารัมมณธรรมซึ่งเปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                   ๑๒.  วิปากปจจัย  ฯลฯ  ๒๑.  อวิคตปจจัย 
           [๒๐๑๙]  อตีตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของวิปากปจจัย    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ฌานปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํา- 
นาจของสัมปยุตตปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิคตปจจัย 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม     
           [๒๐๒๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมญัญปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย  
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มี ๓ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในอาหาร-  
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในฌานปจจัย ๓ วาระ  ใน 
มัคคปจจัย   มี ๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอัตถิปจจัย   ม ี๓ 
วาระ   ในนัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้.  
                                            อนุโลมนัย  จบ 
 
                                               ปจจนียนัย 
                                     การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๒๐๒๑] ๑.  อตีตารัมมณธรรม   เปนปจจัย แกอตีตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั. 
           [๒๐๒๒] ๒.  อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนาคตารัมมณ- 
ธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๐๒๓] ๓.  อตีตารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกปจจุปปนนา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.   
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           [๒๐๒๔] ๔. อนาคตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอนาคตา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  เปนปจจัย   ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๐๒๕] ๕.  อนาคตารัมมธรรม เปนปจจยัแกอตีตารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๐๒๖] ๖. อนาคตารัมณธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๐๒๗] ๗.  ปจจุปปนนารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๐๒๘] ๘.  ปจจุปปนนารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอตีตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
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             [๒๐๒๙] ๙. ปจจุปปนนารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอนาคตา-  
รัมมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๐๓๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง   มี ๙ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๙ 
วาระ   ในโนอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียนัย  จบ 
 
                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๐๓๑]  เพราะเหตุปจจยั ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓  วาระ ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนกัมม- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง  ๓ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                      อนุโลมปจจนียนัย จบ 
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                                         ปจจนียานุโลมนัย  
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๐๓๒]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ ในอธิปติ- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ  ในอนันตรปจจัย   มี ๗ วาระ   ในสมนันตรปจจัย   มี ๗ 
วาระ   ในสหชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย   ม ี๓ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ ในมัคค- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในอัตถิปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                             ปญหาวาระ จบ 
                                   อตีตารัมมณติกะ  ที่ ๑๙ จบ 
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                                    ๒๐.  อัชฌัตตติกะ  
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
           [๒๐๓๓] ๑.  อัชฌัตตธรรม    อาศัยอัชฌัตตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอัชฌัตตธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตต- 
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย    ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ  
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
           [๒๐๓๔] ๒.  พหิทธาธรรม  อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  
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           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธา  
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
           หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย   ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูปทีเ่ปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๒๐๓๕] ๑.  อัชฌัตตธรรม  อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯ ล ฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ  ขันธ 
ทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
           [๒๐๓๖] ๒.  พหทิธาธรรม  อาศัยพหิทาธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพหิทธาธรรม  ฯลฯ  ขันธ  ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ. 
 
                                             ๓.  อธิปติปจจัย     
           [๒๐๓๗] ๑. อัชฌัตตธรรม  อาศัยอัชฌัตตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม  
ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตตรูปทั้งหลาย. 
           [๒๐๓๘] ๒.  พหิทธาธรรม  อาศัยพหิทธาธรรม  ฯลฯ  เพราะ 
อธิปติปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                         ๔.  อนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๖.  สหชาตปจจัย 
           [๒๐๓๙] ๑.  อัชฌัตตธรรม    อาศัยอัชฌัตตธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะอนันตรปจจัย เพราะ  สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓ และกฏัตตารูป   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม. 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ     



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 649 

           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป     อาศัยมหาภูตรูป  
ทั้งหลาย. 
           อาหารสมฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๒๐๔๐] ๒.  พหทิธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม  เกิดขึน้  เพราะ 
สหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพหิทธาธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ และกฏัตตารูป   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิท- 
ธาธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัย หาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ทีเ่ปนอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป  ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัย หาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                 ๗.  อัญญมัญญปจจัย  ฯลฯ  ๒๔.  อวคิตปจจัย 
           [๒๐๔๑]  อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะ  
อัญญมัญญปจจัย  เพราะ  นิสสยปจจัย  เพราะ  อุปนิสสยปจจัย  เพราะ 
ปุเรชาตปจจัย  เพราะ  อาเสวนปจจัย. 
           ในปุเรชาตปจจัย  ก็ดี  ในอาเสวนปจจัย   กด็ี  ปฏิสนธิ    ไมมี. 
           เพราะ  กมัมปจจยั   เพราะ  วปิากปจจัย   เพราะ  อาหารปจจัย 
เพราะ  อินทริยปจจัย   เพราะ     ฌานปจจัย    เพราะ  มัคคปจจัย   เพราะ 
สัมปยุตตปจจัย    เพราะ  วิปปยุตตปจจัย  เพราะ  อัตถิปจจัย  เพราะ 
นัตถิปจจัย  เพราะ  วิคตปจจัย  เพราะ  อวิคตปจจัย. 
 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๐๔๒]   ในเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ  ในอารัมมณปจจัย   ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิตตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                                           อนุโลมนัย  จบ 
 
                                              ปจจนียนัย 
                                            ๑.  เหตุปจจัย 
           [๒๐๔๓] ๑.  อัชฌัตตธรรม    อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  
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           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ.  
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย   มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           [๒๐๔๔] ๒.  พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึน้เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย  
อาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           พาหิรรูป...   อาหารสมุฏฐานรูป .. .   อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย       มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา     ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ     อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
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                               ๒.   นอารัมมณปจจัย 
           [๒๐๔๕] ๑.  อัชฌัตตธรรม    อาศัยอัชฌัตตธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย  
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม, 
หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย ฯลฯ 
           ในหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           อาหารสมุฏฐานรูป...   อุตุสมฏุฐานรูป ฯลฯ  
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย   มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           [๒๐๔๖] ๒.  พหทิธาธรรม    อาศัยพหิทธาธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม, 
หทยวัตถ ุ  อาศัยขันธทั้งหลาย. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
           พาหิรรูป...   อาหารสมุฏฐาน...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
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                    ๓.  นอธิปติปจจัย ฯลฯ ๘. นปุเรชาตปจจัย 
           [๒๐๔๕] ๑. อชัฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้นเพราะ  
นอธิปติปจจัย  ฯลฯ   เหมือนกับ  สหชาตปจจัยในอนุโลม  ไมมีแตกตางกัน. 
           เพราะนอนันตรปจจัย    เพราะนสมนันตรปจจัย  เพราะน- 
อัญญมัญญปจจัย   เพราะนอุปนิสสยปจจัย   เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตต- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ ฯลฯ 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           [๒๐๔๘] ๒.  พหิทธาธรรม    อาศัยพหิทธาธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ   ในอรูปภูมิ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ    สมฏุฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ  พึงใสใหเต็ม. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอลัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ.   
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                     ๙.  นปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ ๑๑.  นกมัมปจจัย 
           [๒๐๔๙] ๑.  อัชฌัตตธรรม  อาศัยอัชฌัตตธรรม  ฯลฯ  เพราะ  
นปจฉาชาตปจจัย  เพราะนอาเสวนปจจัย   เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ เจตนาที่เปนอัชฌัตตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม 
           อาหารสมุฏฐานรูป . . .อุตุสมฏุฐานรูป ฯลฯ. 
           [๒๐๕๐] ๒.  พหทิธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม  ฯลฯ     เพราะ 
นกัมมปจจัย 
           คือ เจตนาที่เปนพหิทธาธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม 
           พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
 
                         ๑๒.  นวปิากปจจัย  ๑๓.  นอาหารปจจัย 
           [๒๐๕๑] ๓. อัชฌัตตธรรมอาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
นวิปากปจจัย   ปฏิสนธิไมม.ี 
           เพราะนอาหารปจจัย 
           คือ  อุตสุมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           [๒๐๕๒] ๒.  พหิทธาธรรมอาศัยพหิธาธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
นอาหารปจจัย 
           คือ   พาหิรรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย   ฯลฯ.  
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                                     ๑๔.  นอินทรยิปจจัย 
           [๒๐๕๓] ๑.  ฯลฯ  อาศัยอัชฌัตตธรรม  ฯลฯ  เพราะนอินทริย- 
ปจจัย  
           คือ  อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           [๒๐๕๔] ๒. ฯลฯ  อาศัยพหทิธาธรรม  ฯลฯ  เพราะนอินทริย 
ปจจัย 
           คือ   พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ  
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  รูปชีวิตินทรีย  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                          ๑๕.  นฌานปจจัย   
           [๒๐๕๕] ๑.  อัชฌัตตธรรม  อาศัยอัชฌัตตธรรม  ฯลฯ เพราะ 
นฌานปจจัย 
           คือ  ฯลฯ  อาศัยปญจวิญญาณ ฯลฯ 
           อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป  ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ. 
           [๒๐๕๖] ๒.  พหทิธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ   เพราะ 
นณานปจจัย  
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           คือ ฯลฯ  อาศัยปญจวิญญาณ ฯลฯ  
           พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
 
                 ๑๖.  นมัคคปจจัย ฯลฯ   ๑๘.  นวิปปยุตตปจจัย 
           [๒๐๕๗] ๑.  ฯลฯ  อาศัยอัชฌัตตธรรม  ฯลฯ  เพราะนมัคคปจจัย 
เหมือนกับนเหตุปจจัย  โมหะ  ไมมี. 
           เพราะนสัมปยุตตปจจัย   เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ   ในอรูปภูมิ   อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวน 
พวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ. 
           [๒๐๕๘] ๒.  ฯลฯ  อาศัยพหทิธาธรรม ฯลฯ  เพราะนวิปปยุตต- 
ปจจัย 
           คือ   ในอรูปภูมิ   พาหิรรูป . .. อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐาน- 
รูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ. 
 
                          ๑๙.  โนนัตถิปจจัย  ๒๐.  โนวิคตปจจัย 
           ฯลฯ   เพราะโนนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย. 
 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๐๕๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  ๒ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๒ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
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           พึงนับอยางนี้.  
                                           ปจจนียนัย  จบ 
 
                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๐๖๐]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ...ฯลฯ 
ในนวิปากปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัยมี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๒ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  ม ี๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                      อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๐๖๑]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ใน 
อนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในมัคคปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียานุโลมนัย จบ 
                                              ปฏิจจวาระ จบ 
           สหชาตวาระ  เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ. 
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                                         ปจจยวาระ  
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
           [๒๐๖๒] ๑. อัชฌัตตธรรม  อาศัยอัชฌัตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตต- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  พึงใสใหเต็ม. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           [๒๐๖๓] ๒.  พหทิธาธรรม   อาศัยพหิทธาธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ   มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
 
                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๒๐๖๔] ๑.  อัชฌัตตธรรม  อาศัยอัชฌัตตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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           คือ  จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ  ฯลฯ.  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม   อาศัยหทยวัตถุ 
           [๒๐๖๕] ๒.  พหทิธาธรรม   อาศัยพหิทธาธรรม  ฯลฯ   เหมือน 
กับปฏิจจวาระ. 
           คือ  จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๓.  อธิปติปจจัย  ฯลฯ  ๒๔.  อวิคตปจจัย             
           [๒๐๖๖] ๑.  อัชฌัตตธรรม    อาศัยอัชฌัตตธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะอธิปติปจจัย   เพิ่มหทยวัตถุ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
           เพราะอนันตรปจจัย  เพราะสมนันตรปจจัย  เพราะสหชาต-  
ปจจัย   ในสหชาตวาระ  พึงใสใหเต็ม. 
           ฯลฯ  อาศัย    มหาภูตรูปทั้งหลาย 
           พึงการทําปญจายตนะ    และหทยวัตถุที่เกิดภายหลัง,   มหาภูตรูปและ 
ขันธทั้งหลาย   
           เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย  ฯลฯ  เพราะอวิคต- 
ปจจัย 
 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม   
           [๒๐๖๗]   ในเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ  ในอารัมมณปจจัย   ม ี๒ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
                                             อนุโลมนยั  จบ  
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                                           ปจจนียนัย 
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๒๐๖๘] ๑.  อัชฌัตตธรรม   อาศัยอัชฌัตตธรรม   เกิดขึ้น  
เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัย  ขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  
อาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัย  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           จักขายตนะ ฯลฯ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้ง 
หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และหทยวัตถุ. 
           [๒๐๖๙] ๒.  พหทิธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ เพราะน- 
เหตุปจจัย   พึงกระทําทั้งปวัตติปฏิสนธิ   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           คือ    จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธา- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    และหทย- 
วัตถุ ฯลฯ.   
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                ๒.   อารัมมณปจจัย ฯลฯ  ๑๔.  โนวิคตปจจัย 
           เพราะนอารัมมณปจจัย    เพราะนอธิปติปจจัย    เหมือนกับ 
สหชาตปจจัย.  
           เพราะนอนันตรปจจัย    เพราะนสมนันตรปจจัย  เพราะน- 
อัญญมัญญปจจัย    เพราะนอุปนิสสยปจจัย     เพราะนปุเรชาตปจจัย 
เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
           เพราะนปจฉาชาตปจจัย    เพราะนอาเสวนปจจัย  เพราะน- 
กัมมปจจัย   ฯลฯ   เพราะนวิปยุตตปจจัย  เหมือนกบั  วิปปยุตตปจจัย  ใน 
ปฏิจจวารปจจนียะ. 
           เพราะโนนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย. 
 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๐๗๐]   ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
                                              ปจจนียนัย จบ 
 
                                            อนุโลมปจจนียนัย 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๐๗๑] เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ...ในน- 
อธิปติปจจัย   ม ี๒ วาระ ฯลฯ ในนวิปากปจจัยมี ๒ วาระ ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๒วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี๒วาระ  นโนนัตถิปจจัยมี ๒ วาระ ในโนวิคต 
ปจจัย   มี ๒ วาระ. 
                                         อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
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                                      ปจจนียานุโลมนัย  
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๐๗๒]  เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย    ม ี๒ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                                       ปจจนียานุโลม  จบ  
           นิสสยวาระ   เหมือนกับ   ปจจยวาระ 
           สังสัฏฐวาระก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร.  
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                                          ปญหาวาระ  
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑.  เหตุปจจัย 
           [๒๐๗๓] ๑.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอัชฌัตตธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           [๒๐๗๔] ๒.  พหิทธาธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิ ขณะ ฯลฯ 
 
                                         ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๒๐๗๕] ๑.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  บุคคลใหทาน  สมาทานศีล  กระทําอุโบสถกรรมแลว   พิจารณา 
กุศลกรรมนัน้.  
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           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ  
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค    พิจารณามรรค,      พิจารณาผล,  
พิจารณากิเลสที่ละแลว,  พิจารณากิเลสที่ขมแลว,   รูซึ่งกิเลสทัง้หลายท่ีเคยเกิด 
ข้ึนแลวในกาลกอน. 
           พิจารณาเห็นจักษุที่เปนอัชฌัตตธรรมฯลฯ กายะ รูป ฯลฯ โผฏฐัพพะ 
หทยวัตถุ     ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตตธรรม      โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข   เปนอนัตตา,   ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปน 
ตนนั้น  ราคะ ฯลฯ โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ   ดวยอารัมมณ- 
ปจจัย. 
           อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสูญญายตนะ ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย.   
           รปูายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย.     
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม     เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ     แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมปูคญาณ  แกอนาคตังสญาณ  แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๒๐๗๖] ๒.  อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  
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           คือ  บคุคลอ่ืนพิจารณาเห็นจักษุที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ หทยวัตถุ  
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตตธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข  เปน 
อนัตตา,    ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภหทยวัตถุเปนตนนั้น  
ราคะ ฯลฯ โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอัชฌัตตธรรม    ดวย 
อํานาจของเจโตปริยญาณ. 
           รูปายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณที่เปน 
พหิทธาธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม    เปนปจจัยแกกาย- 
วิญญาณที่เปนพหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ    แก- 
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาคตังส- 
ญาณ   แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๒๐๗๗] ๓.  พหิทธาธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  บคุคลอ่ืน ใหทาน ฯลฯ ศลี ฯ ฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  พิจารณา 
กุศลกรรมนัน้. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน. 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค  พิจารณามรรค,   ออกจากผล  ฯลฯ 
พิจารณานิพพาน.  
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           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,   แกผล,  แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว    กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ กิเลส 
ทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
           บุคคลอ่ืน พิจารณาเห็นจักษุที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทยวัตถุ  ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม    โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส   ยอม 
เกิดข้ึน. 
           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนพหิทธาธรรม   ดวยเจโต- 
ปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
           อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย. 
           รูปายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนพหิท- 
ธาธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม   เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
ที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ     
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิญญาณ แกเจโต- 
ปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาคตังสญาณ  
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๒๐๗๘] ๔.  พหทิธาธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  
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           คือ  พระอริยพระท้ังหลาย  พิจารณานิพพาน.  
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,   แกมรรค,   แกผล,  แก 
อาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           พิจารณาจักษุที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
พหิทธาธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนพหิทธาธรรม    ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           รูปายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตต- 
ธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกกายวิญญาณที่เปน 
อัชฌัตตธรรม. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  แกเจโต- 
ปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาคตังสญาณ 
แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 
                                               ๓. อธิปติปจจัย 
           [๒๐๗๙] ๑.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม  ฯลฯ กระทํากุศลกรรมนัน้ 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา.  
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           กระทาํกุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน      ใหเปน  
อารมณอยางหนักแนน ฯลฯ.  
           ออกจากฌาน  กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค     กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง- 
หนักแนน ฯลฯ กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    พิจารณา. 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุที่เปนอัชฌัตต- 
ธรรม ฯลฯ หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม   ใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ครั้นกระทําจักษุเปนตน นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ 
ฯลฯ  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ   ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๒๐๘๐] ๒.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทําจักษุที่เปน 
อัชฌัตตธรรม ฯลฯ หทยวัตถุ  ขันธทัง้หลายท่ีเปนมัชฌัตตธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้น  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน.  
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           [๒๐๘๑] ๓.  พหทิธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย  
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลอ่ืนใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํากุศลกรรม 
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ. 
           กระทาํกศุลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอนใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน ฯลฯ. 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยูหนัก 
แนน ฯลฯ กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู,  แกโวทาน,  แกมรรค,   แกผล   ดวย 
อํานาของอธิปติปจจัย. 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุที่เปนพหิทธา- 
ธรรม   ฯลฯ หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม    ใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ 
ฯลฯ ทฏิฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนพหิทธาธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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           [๒๐๘๒] ๔.  พหิทธาธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม  เปนปจจัย 
อํานาจของอธิปติปจจัย  
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายกระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,   แกมรรค,  แกผล  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระจักษุที่เปนพหิทธา-  
ธรรม ฯลฯ หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม   ใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน,    ครั้นกระทําจักษุเปนตนน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
ราคะ  ฯลฯ ทิฏฐิ  ยอมเกดข้ึน. 
 
                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๒๐๘๓]  ๑.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม ดวย  
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌตตธรรม ที่เกดิกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  ที่เกิดหลงั ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู, อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน, โคตรภู 
เปนปจจัยแกมรรค    โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค,  มรรคเปนปจจัยแกผล. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ,   เนวสัญญานาสัญญายตนะ    ของ 
บุคคลผูออกจากนิโรธ  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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            [๒๐๘๔] ๒.  พหิทธาธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย  
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนพหิทธาธรรม ที่เกดิกอนๆ เทาน้ัน  ที่ตางกัน 
จากน้ันมีอธิบายตามบาลีขางตนนั้นเอง. 
                         ๕.  สมนนัตรปจจัย  ฯลฯ  ๘. นิสสยปจจัย 
           [๒๐๘๕] ๑.  อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม ดวย 
อํานาจของสมนันตรปจจัย  เหมือนกบั  อนันตรปจจัย. 
           เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํา- 
นาจของอัญญมัญญปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย 
 
                                       ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           ๑.  อชัฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัชฌัตตธรรมแลว      ใหทาน ฯลฯ 
สมาทานศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ  ยังฌาน ฯลฯ ยังวิปสสนา ฯลฯ  ยังมรรค 
ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  ฯลฯ  ปญญา   ราคะ  ฯลฯ 
ความปรารถนา  สุขทางกาย   ทุกขทางกาย   อุตุ  โภชนะ  เสนาสนะแลว   ใหทาน 
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.  
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           ศรัทธาท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ปญญา  ราคะ ฯลฯ  ความปรารถนา  
สุขทางกาย  ทุกขทางกาย   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธาเปนอัชฌัตตธรรม 
ฯลฯ แกปญญา  แกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา   แกสุขทางกาย   แกทุกขทาง 
กาย   แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๒๐๘๖] ๒.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีปน  อารมัมณปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลอ่ืนเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัชฌัตตธรรม     แลวใหทาน ฯลฯ 
กอมานะ  ถอืทิฏฐิ. 
           บุคคลอ่ืนเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ  เสนาสนะแลว  ให 
ทาน ฯลฯ  ฆาสัตว  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธาท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัย แกศรัทธาที่  
เปนพหิทธาธรรม   แกมรรค   แกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๒๐๘๗] ๓.  พหทิธาธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลอ่ืนเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ ความปรารถนา 
สุขทางกาย ฯลฯ  เสนาสนะแลว   ใหทาน ฯลฯ  ทาํลายสงฆ. 
           ศรัทธาท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ    เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธาที่ 
เปนพหิทธาธรรม  แกมรรค  แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๒๐๘๘] ๔.  พหทิธาธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  และ ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนพหิทธาธรรมแลว    ใหทาน ฯลฯ   ทํา 
ลายสงฆ. 
           ศรัทธาท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ    เสนาสนะ    เปนปจจัยแกศรัทธาที่ 
เปนอัชฌัตตธรรม  แกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                       ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๒๐๘๙] ๑.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม   ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒  อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมมณปุเรชาตะ ไดแก  
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           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุที่เปนอัชฌัตตธรรม  ฯลฯ  หทยวัตถุ  โดย  
ความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข   เปนอนัตตา ฯลฯ   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย  
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย     ที่เปนอัชฌัตตธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๒๐๙๐] ๒.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณปุเรชาตะ   ไดแก 
           บุคคลอ่ืนพิจารณาเห็น  จักษุที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ. 
           หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณที่เปนพหิท- 
ธาธรรม ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม   เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
ที่เปนพหิทธาธรรม   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
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           [๒๐๙๑] ๓.  พหทิธาธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
           บุคคลอ่ืนพิจารณาเห็นจักษุที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ  หทยวัตถุ  โดย 
ความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ    ที่เปนพหิทธาธรรม    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณที่เปน 
พหิทธาธรรม  ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนท่ีเปนพหิทธาธรรม    เปนปจจัยแกกาย- 
วิญญาณที่เปนพหิทธาธรรม. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะที่เปนพหิทธาธรรม  ฯลฯ    กายายตนะ  ฯลฯ    หทยวัตถ ุ
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนพหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๒๐๙๒]   ๔.  พหิทธาธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม  ดวย 
อํานาจขอปุเรชาตปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความ  
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส    ยอมเกิดข้ึน. 
           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
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           รูปายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตต-  
ธรรม ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม   เปนปจจัยแกกายวิญญาณที่ 
เปนอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจขอปุเรชาตปจจัย. 
           [๒๐๙๓] ๕. อัชฌัตตธรรม  และพหิทธาธรรม  เปนปจจัยแก 
พหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           รูปายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  และจักขายตนะที่เปนพหิทธาธรรม 
เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม  และกายายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม 
เปนปจจัยแกกายวิญญาณที่เปนอัชฌัตตธรรม.  
           รูปายตนะท่ีเปนพหิธาธรรม  ฯลฯ  และหทยวัตถุที่เปนอัชฌัตตธรรม 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๒๐๙๔] ๖.  อัชฌัตตธรรม  และพหิทธาธรรม  เปนปจจัยแก 
พหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ ไดแก 
           รูปายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  และจักขาตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม 
เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  และกายายตนะท่ีเปนพหิทธา-  
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ธรรม  เปนปจจัยแกกายวิญญาณที่เปนพหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาต-  
ปจจัย 
           รูปายตนะท่ีเปนอัชฌตตธรรม  และหทยวัตถุที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม    และหทยวัตถุที่เปนพหิทธาธรรม   เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                      ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๒๐๙๕] ๑. อัชฌตัตธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแก 
กายน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           [๒๐๙๖] ๒.  พหทิธาธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม    ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม  ที่เกดิภายหลัง   เปนปจจัยแก 
กายน้ี  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                           ๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๒๐๙๗] ๑.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย   
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           คือ    ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตตธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก  
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตตธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           อนุโลม  เปนปจจัยเเกโคตรภู 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน 
           โคตรภูเปนปจจัยแกมรรค,   โวทาน   เปนปจจัยแกมรรค  ดวยอํานาจ 
ของอาเสวนปจจัย.  
           [๒๐๙๘] ๒.  พหทิธาธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเกิดกอน ๆ ฯลฯ เหมือนกับ  อัชฌัตตะน่ันเอง. 
 
                                          ๑๓.  กัมมปจจัย 
           [๒๐๙๙] ๑.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอัชฌัตตธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตต- 
ธรรม   ซึ่งเปนวิบาก   และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
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           [๒๑๐๐] ๒.  พหิทธาธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม   ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนพหิทธาธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ ไดแก 
           เจตนาที่เปนพหิทธาธรรม    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนพหิทธา 
ธรรม   ซึ่งเปนวิบาก   และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                                         ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๒๑๐๑] ๑.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย   พึงใสใหเต็ม  เหมือนกับ ปฏิจจวาระ. 
 
                                         ๑๕.  อาหารปจจัย 
           [๒๑๐๒] ๑.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย 
           คือ   อาหารท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กวฬีการาหารท่ีเปนอัชฌตัตธรรม   เปนปจจัยแกกาย 
ที่เปนอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.  
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           [๒๑๐๓] ๒.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย  
           คือ   กวฬีการาหารท่ีเปนอัชฌตัตธรรม  เปนปจจัยแกกายท่ีเปน 
พหิทธาธรรม   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           [๒๑๐๔] ๓.  พหิทธาธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย  พึงกระทําปวัตติ  ปฏิสนธิ. 
           กวฬกีาราหารท่ีเปนพหิทธาธรรม     เปนปจจัยแกกายท่ีเปนพหิทธา- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           [๒๑๐๕] ๔.  พหิทธาธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย 
           คือ    กวฬีการาหารท่ีเปนพหิทธาธรรม    เปนปจจัยแกกายท่ีเปน 
อัชฌัตตธรรม   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           [๒๑๐๖] ๕.  อัชฌัตตธรรม    และพหิทธาธรรม  เปนปจจัย 
แกอัชฌัตตธรรม   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
           คือ  กวฬีการาหารท่ีเปนอัชฌัตตธรรม   และพหิทธาธรรม  เปนปจจัย 
แกกายท่ีเปนอัชฌัตตตธรรม   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.  
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           [๒๑๐๗] ๖. อัชฌัตตธรรม    และพหิทธาธรรม  เปนปจจัย  
แกพหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
           คือ     กวฬีการาหารท่ีเปนอัชฌัตตธรรม    และพหิทธาธรรม  เปน 
ปจจัยแกกายท่ีเปนพหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                 ๑๖.  อินทริยปจจัย  ฯลฯ  ๑๙.  สมัปยุตตปจจัย           
           [๒๑๐๘] ๑.  อัชฌตัตธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย 
           อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  ก็ด,ี  รูปชีวิตินทรยี   ก็ดี   พึง 
ใหพิสดาร. 
           เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย เปนปจจัย  ดวยอํานาจ- 
ของมัคคปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยตุตปจจัย. 
 
                                  ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           อัชฌัตตธรรมเปนปจจัยแกอชัฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของ 
วิปยุตตปจจัย. 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ ปจฉาชาตะ 
           บทมาติกาท้ังหลาย  ผูมีปญญา  พึงใหพิสดาร. 
           [๒๑๐๙] ๒.  พหิทธาธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ี  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ  ฯลฯ. 
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                                    ๒๑.  อัตถิปจจัย  
           [๒๑๑๐] ๑.  อัชฌตัตธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ,  หทยวัตถุเปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย.  
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ    
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย    มหาภูตรูป ๑  เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ 
ฯลฯ. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาตปจจัย. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรมท่ีเกิดภายหลัง   และ   กวฬีการาหาร 
ที่เปนอัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม. 
           รูปชีวิตินทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  
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           [๒๑๑๑] ๒.  อัชฌัตตธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย  
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  และ  อาหาระ 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลอ่ืนพิจารณาเห็นจักษุที่เปนอัชฌัตตธรรม  ฯลฯ หทยวัตถุ    โดย 
ความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ. 
           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัยแก 
กายวิญญาณที่เปนพหิทธาธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร    ที่เปนอัชฌัตตธรรมเปนปจจัยแกกายท่ีเปนพหิทธา- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๒๑๑๒] ๓.  พหิทธาธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง   คือท่ีเปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ 
           พหิทธาธรรม ไมมีอะไรแตกตางกัน บทมาติกาท้ังหลาย พึงใหพิสดาร. 
           [๒๑๑๓] ๔.  พหิทธาธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 684 

           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   ปุเรชาตะ  และ  อาหาระ 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักษุที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ.  
           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.    
           รูปายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ     เปนปจจัยแก 
กายวิญญาณที่เปนอัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหารท่ีเปนพหิทธาธรรม     เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอัชฌัตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๒๑๑๔] ๕.  อัชฌตัตธรรม  และพหิทธาธรรม  เปนปจจัยแก 
อัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน ปุเรชาตะ  และ  อาหาระ 
           ที่เปน ปุเรชาตะ  ไดแก 
           รูปายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม    และจักษุที่เปนอัชฌัตตธรรม    เปน 
ปจจัยแกจักขุวิญญาณที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนพหิทธา- 
ธรรม    และกายายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม     เปนปจจัยแกกายวิญญาณที่เปน 
อัชฌัตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           รูปายตนะท่ีเปน พหิทธาธรรม และหทยวัตถุที่เปนอัชฌตัตธรรม ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ  ที่เปนพหิทธาธรรม  และหทยวัตถุที่เปนอัชฌัตตธรรม  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           ที่เปน  อาหาระ   ไดแก  
           กวฬกีาราหารท่ีเปนอัชฌัตตธรรม   และพหิทธาธรรม   เปนปจจัยแก 
กายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๒๑๑๕] ๖.  อัชฌัตตธรรม  และพหิทธาธรรม  เปนปจจัยแก 
พหิทธาธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   ปุเรชาตะ  และ  อาหาระ 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           รูปายตนะท่ีเปนอัชฌตตธรรม    และจักขายตนะที่เปนพหิทธาธรรม 
เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม      ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  และกายายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม 
เปนปจจัยแกกายวิญญาณที่เปนพหิทธาธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           รูปายตนะท่ีเปนอัชฌตตธรรม  และหทยวัตถุที่เปนพหิทธาธรรม  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
โผฏฐัพพพายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  และหทยวัตถุที่เปนพหิทธาธรรม  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   อาหาระ  ไดแก 
           กวฬกีาราหารท่ีเปนอัชฌัตตธรรม     และกวฬีการาหารท่ีเปนพหิทธา- 
ธรรม   เปนปจจัยแกกายท่ีเปนพหิทธาธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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                     ๒๒.  นัตถิปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย  
           [๒๑๑๖]  อัชฌัตตธรรม    เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม  ดวย 
อํานาจของนัตถิปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของวิคตปจจัย, เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๑๑๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๔ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในสหชาตปจจัย   มี ๒ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๔ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๖ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย     มี ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๒ วาระ   ในวิปากปจจัย   มี ๒ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี 
๖ วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี ๒ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๒ วาระ   ในมัคค- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ    ในสมัปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ   ในวิปปยตุตปจจัย   ม ี๒ 
วาระ   ในอัตถิปจจัย   ม ี๖ วาระ   ในนตัถิปจจัย   มี ๒ วาระ    ในวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๖ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                               อนุโลมนัย จบ  
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                                        ปจจนียนัย 
                  การยกปจจัยในปจจนียะแหงปญหาวาระ  
           [๒๑๑๘] ๑.  อัชฌตัตธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของปุเร- 
ชาตปจจัย,   เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย   เปนปจจัยดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย,   เปนปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย    เปน 
ปจจัยดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           [๒๑๑๙] ๒. อัชฌตัตธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,     เปนปจจัยดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย. 
           [๒๑๒๐] ๓.  พหทิธาธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั    เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  เปนปจจัยดวยอํานาจของปุเร- 
ชาตปจจัย    เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  เปนปจจัยดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย   เปนปจจัยดวยดวยอํานาจของอาหารปจจัย  เปน 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 688 

           [๒๑๒๑] ๔. พหทิธาธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม ดวย  
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
เปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย      เปนปจจัยดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย. 
           [๒๑๒๒] ๕. อัชฌัตตธรรม  และพหิทธาธรรม เปนปจจัย 
แกอัชฌัตตธรรม  ฯลฯ 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  และ  อาหาระ 
           [๒๑๒๓] ๖. อัชฌัตตธรรม  และพหิทธาธรรม  เปนปจจัยแก 
พหิทธาธรรม ฯลฯ 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  ปุเรชาตะ  และ  อาหาระ 
 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๑๒๔] ในนเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย    ม ี๖ วาระ ฯลฯ    ในปจจัยทั้งปวงพึงกระทําเปน ๖ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนอัตถปจจัย  มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๖ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย   มี ๔ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                             ปจจนียนัย จบ  
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                                    อนุโลมปจจนียนัย  
                      การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๑๒๕]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย    มี ๒ วาระ...  
ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๒ วาระ ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๒ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๒ วาระ ฯลฯ ในปจจัยทั้งปวง  มี ๒ วาระ  ในนสัมปยุตต  ปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๒ วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                   อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                       ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๑๒๖]   เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย    มี ๔ วาระ... 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๔ วาระ 
           พึงกระทําการนับบทที่เปนอนุโลม   ในอวิคตปจจัย  มี ๖ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                    ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                        ปญหาวาระ  จบ 
                                   อัชฌัตตติกะท่ี ๒๐ จบ  
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                                      อรรถกถาอัชฌัตตติกะ  
           อัชฌัตตบท  และ  พหิทธาบท  ไมทรงถือเอาใน อัชฌัตตติกะ. 
จริงอยู   หมวดธรรมท้ังสอง  คืออัชฌัตตธรรมและพหิทธาธรรม    ยอมไมเปน 
ปจจัยและปจจยุบบัน  เพราะฉะนั้นผูศึกษาพึงทราบวา  แมสีของเมล็ดผักกาดที่ 
อยูในฝามือ   ยอมไมเปนอารมณอันเดียวกันกับสีของฝามือ. 
                                   อรรถกถาอัชฌัตตติกะ  จบ  
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                               ๒๑.  อัชฌัตตารัมมณติกะ  
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
           [๒๑๒๗] ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรม    อาศัยอัชฌัตตารัมมณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌตตารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           [๒๑๒๘] ๒.  พหิทธารัมมณธรรม   อาศัยพหิทธารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ 
ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ     ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.  
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                         ๒. อารัมมณปจจัย  ฯลฯ  อวิคตปจจัย 
           [๒๐๒๙]  อัชฌัตตารัมมณธรรม  อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  ฯลฯ  เพราะอวิคตปจจัย.   
 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๑๓๐] ในเหตุปจจัยมี ๒ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๒ วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
            พึงนับอยางนี้. 
                                          อนุโลมนัย  จบ 
 
                                             ปจจนียนัย 
                                          ๑. นเหตุปจจัย 
           [๒๑๓๑] ๑. อัชฌตัตารัมมณธรรม  อาศัยอัชฌัตตารัมมณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย   
           คือ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  ซึ่งเปน 
อเหตุกะ  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตารัมมณ- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ  ๒ ฯลฯ 
           โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 693 

           [๒๑๓๒] ๒.  พหิทธารัมมณธรรม   อาศัยพหิทธารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 
                          ๒.  นอธปิติปจจัย  ๓.  นปุเรชาตปจจัย  
           [๒๑๓๓] ๑. อชัฌัตตารัมมณธรรม  อาศัยอัชฌัตตารัมมณ- 
ธรรม  เกิดขึน้   เพราะนอธิปติปจจัย   เหมือนกับสหชาตปจจัยในอนุโลม 
ไมมีแตกตางกัน. 
           เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           [๒๑๓๔] ๒.  พหิทธารัมมณธรรม  อาศัยพหิทธารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ ในอรูปภูมิ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม  
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                   ๔.  นปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ  ๕. นอาเสวนปจจัย 
           เพราะนปจฉาชาตปจจัย    เพราะนอาเสวนปจจัย    เหมือนกับ  
สหชาตปจจัย. 
 
                                         ๖.  นกมัมปจจัย  
                         ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรม   อาศัยอัชฌัตตารัมมณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนกมัมปจจัย 
           คือ    เจตนาที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อัชฌัตตารัมมณธรรม. 
           [๒๑๓๕] ๒.  พหิทธารัมมณธรรม   อาศัยพหิทธารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ เจตนาที่เปนพหิทธารัมมณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพหิทธา 
รัมมณธรรม. 
 
                    ๗. นวิปากปจจัย  ฯลฯ  ๑๐.  นวิปปยุตตปจจัย 
           [๒๑๓๖]  ฯลฯ   อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ  เพราะน- 
วิปากปจจัย  ปฏิสนธิไมมี.  เพราะนฌานปจจัย 
           คือ ฯลฯ  อาศยัขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  ซึ่งสหรคตดวย 
ปญจวิญญาณ ฯลฯ. 
           [๒๐๓๗]  ฯลฯ อาศัยพหิทธารัมมณธรรม  ฯลฯ  เพราะนฌาน- 
ปจจัย 
           คือ  ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม  ซึ่งสหรคตดวย 
ปญจวิญญาณ ฯลฯ.  
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           เพราะนมัคคปจจัย   เหมือนกับนเหตุปจจัย  โมหะไมมี.  
           เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตารัมมธรรม ฯลฯ. 
           [๒๑๓๘]  ฯลฯ อาศัยพหิทธารัมมณธรรม  ฯลฯ  เพราะนวิป- 
ปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ 
 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๐๓๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๒ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๒ วาระ  ในน- 
อาเสวนปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี 
๒ วาระ   ในนฌานปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๒ วาระ  ในน-  
วิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียนัย  จบ 
 
                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ                             
           [๒๑๔๐]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ...ฯลฯ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
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                                        ปจจนียานุโลมนัย  
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๑๔๑]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในมัคคปจจัย 
มี ๒ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                     ปจจนียานโุลมนัย จบ 
                                          ปฏิจจวาระ  จบ 
           สหชาตวาระก็ดี    ปจจัยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                       ปญหาวาระ   
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๒๑๔๒]  ๑. อัชฌัตตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอัชฌัตตา- 
รัมมณรรม  ดวยอํานาจของเหตปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  เหตุทั้งหลายที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           [๒๑๔๓] ๒.  พหิทธารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 
                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๒๑๔๔] ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม, 
พิจารณาเนวสัญญายตนะสัญญายตนะ     พิจารณาทิพยจักษุที่เปนอัชฌัตตธรรม-  
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ซึ่งเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  พิจารณาทิพยโสตธาตุ ฯลฯ พิจารณาอิทธิวิธญาณ 
ฯลฯ พิจารณาปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ทีเ่ปนอัชฌัตตารัมมณธรรม, 
พิจารณากิเลสที่ขมแลว      ยอมรูกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน 
ฯลฯ. 
           บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซึง่เปนอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรม     โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภขันธนั้น     ราคะท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ   โทมนัส  ยอม 
เกิดข้ึน. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  ซึ่งเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เปน 
ปจจัยแกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    แกยถากัมมูปคญาณ    แกอาวัชชนะ   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย    
           [๒๑๔๕] ๒.  อัชฌัตตารัมมธรรม     เปนปจจัยแกพหิทธา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ บุคคลอ่ืนพิจารณาวิญญาณัญญจายตนะท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม 
ฯลฯ  พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ  บคุคลอ่ืนพิจารณาทิพยจักษุ ที่ 
เปนอัชฌัตตธรรม  ซึ่งเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  พิจารณาทิพโสตธาตุ  ฯลฯ- 
พิจารณาอิทธิวิธญาณ ฯลฯ พิจารณาปุพเพนิวาสานสสติญาณ ฯลฯ พิจารณา 
อนาคตังสญาณ.   
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           บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลาย  ที่เปนพหิทธาธรรม    ซึ่งเปน  
อัชฌัตตารัมมณธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซึ่งเปน 
อัชฌัตตารัมมณธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม  ซึ่งเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เปน 
ปจจัยแกเจโตปริยญาณ    แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกยถากัมมูปคญาณ  แก 
อนาคตคังสญาณ   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๒๑๔๖] ๓.  พหทิธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณ-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลอ่ืนพิจารณาทิพยจักษุที่เปนพหิทธาธรรม  ซึ่งเปนพหิทธา- 
รัมมณธรรม ทิพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพ- 
นิวาสานุสสติญาณ  ยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ. 
           บุคคลอ่ืน๑พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนพหิทธาธรรม   ซึ่งเปน 
พหิทธารัมมณธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนพหิทธาธรรม ซึ่งเปน 
พหิทธารัมมณธรรม   ดวยอํานาจของเจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม    ซึ่งเปนพหิทธารัมมณธรรม  เปน 
ปจจัยแกเจโตปริยญาณ   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากมัมูปคญาณ   แก 
อนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
๑.  ม. ไมมีบุคคลอ่ืน  
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           [๒๑๔๗]  พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณ-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   บุคคลใหทาน   สมาทานศีล   กระทําอุโบสถกรรมแลว  พิจารณา 
กุศลกรรมนัน้. 
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           บุคคลออกจากฌาน  พิจารณาฌาน. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค    พิจารณามรรค    พิจารณาผล 
พิจารณากิเลสที่ละแลว     พิจารณากิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ   ยอมรูกิเลสทั้งหลายท่ี 
เคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ. 
           บุคคลพิจารณาทิพยจักษุที่เปนอัชฌัตตธรรม   ซึ่งเปนพหิทธารัมมณ- 
ธรรม  พิจารณาทิพโสตธาตุ  ฯลฯ พิจารณาอิทธิวิธญาณ  ฯลฯ พิจารณาเจโต- 
ปริยญาณ ฯลฯ พิจารณาปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ พิจารณายถากัมมปคญาณ 
ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ ฯลฯ.      
           บุคคลพิจารณาเปนขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  ซึ่งเปนพหิทธา- 
รัมมณธรรม    โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภขันธนั้น     ราคะท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส   ยอม 
เกิดข้ึน. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม  ซึ่งเปนพหิทธารัมมณธรรม   เปน 
ปจจัยแกอิทธิวิธญาณ   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ   แก 
อนาคตังสญาณ  แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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                                    ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๒๑๔๘]  ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกอัชฌัตตา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลกระทําวิญญาณัญจายตนะ  ที่เปนอัชฌัตตธรรม ซึ่งเปนอัชฌัต- 
ตารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  พิจารณา กระทําเนวสัญญานา 
สัญญายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กระทําทิพยจักษุที่เปนอัชฌัตต- 
ธรรมซึ่งเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  ใหเปนอารมณอยางหนักแนน, ฯลฯ กระ- 
ทําทิพโสตธาตุ ฯลฯ  กระทําอิทธิวิญญาณ ฯลฯ กระทําปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
ฯลฯ  กระทํายถากัมมูปคญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ. 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อัชฌัตตธรรม     ซึ่งเปนอัชฌัตตารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ราคะท่ีเปนอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรม ฯลฯ ทฏิฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ   ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๒๑๔๙] ๒. พหทิธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณ-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย  
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           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           [๒๑๕๐] ๓.  พหทิธารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           ที่อยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน   สมาทานศีล    กระทําอุโบสถกรรมแลว    กระทํากศุล- 
กรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ. 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค    พิจารณามรรค ฯลฯ  กระทําผลให 
เปนอารมณอยางหนักแนน  ฯลฯ  กระทําทิพยจักษุที่เปนอัชฌัตตธรรมซ่ึงเปน 
พหิทธารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ฯลฯ  ทิพโสตธาตุ   ฯลฯ 
อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมม- 
ปคญาณ ฯลฯ   บุคคลกระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา. 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อัชฌัตตธรรม      ซึ่งเปนพหิทธารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว      ราคะท่ีเปนอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรม  ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ ทฏิฐิ  ยอมเกิดข้ึน.  
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                                  ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๒๑๕๑] ๑.  อัชฌัตตารัมมณรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตา- 
รัมมณธรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ    ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม    ที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           [๒๑๕๒] ๒.  อัชฌัตตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกพหิทธา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           คือ  จุติจิตที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปน 
พหิทธารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ภวังคที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอาวัชชนะที่เปนพหิท- 
ธารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีอัชฌัตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน 
พหิทธารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกโคตรภู. 
           อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน, 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ,   
           เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ  เปนปจจัยแกผล- 
สมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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           [๒๑๕๓] ๓.  พหทิธารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
           อนุโลมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกโคตรภู. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโวทาน, 
           โคตรภู    เปนปจจัยแกมรรค,  
           โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค, 
           มรรค  เปนปจจัยแกผล, 
           ผล   เปนปจจัยแกผล, 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           [๒๑๕๔] ๔.  พหทิธารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตา- 
รัมมธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  จุติจิตที่เปนพหิทธารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปน 
อัชฌัตตารัมมณธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ภวังคที่เปนพหิทธารัมมณธรรม      เปนปจจัยแกอาวัชชนะที่เปน 
อัชฌัตตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน 
อัชฌัตตารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
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                       ๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๘. นิสสยปจจัย 
           [๒๑๕๕] ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย 
 
                                        ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           ๑.  อชัฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           อนิจจานุปสสนาที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ทุกขานุปสสนา อนัตตา- 
นุปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม แกทกุขานุ- 
ปสสนา   แกอนัตตานุปสสนา   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๒๑๕๖] ๒. อัชฌัตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน   ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           อนิจจานุปสสนาที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  ทุกขานุปสสนา  อนัตตา- 
นุปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนพหิทธารัมมณธรรม  แกทุกขานุ- 
ปสสนา  แกอนัตตานุปสสนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
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           [๒๑๕๗] ๓.  พหทิธารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           อนิจจานุปสสนาที่เปนพหิทธารัมมณธรรม  ทุกขานุปสสนา อนัตตานุ- 
ปสสนา   เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม   แกทกุขานุ- 
ปสสนา   แกอนัตตานุปสสนา   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
           [๒๑๕๘] ๔.  พหทิธารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกอัชฌัตตา- 
รัมมฌธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสยยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ    
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           อนิจจานุปสสนาที่เปนพหิทธารัมมณธรรม  ทุกขานุปสสนา อนัตตานุ- 
ปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานปสสนา  ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  แกทกุขานุ- 
ปสสนา  แกอนัตตานุปสสนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                         ๑๐.  อาเสวนปจจัย 
           [๒๑๕๙] ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัย  
แกขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ 
อาเสวนปจจัย. 
           [๒๑๖๐] ๒.  อัชฌัตตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกพหิทธา- 
รัมณธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ  อนุโลมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกโคตรภู. 
           อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           [๒๑๖๑] ๓.  พหทิธารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกพหิทธา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ   อนุโลมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกโคตรภู. 
           อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน. 
           โคตรภู   เปนปจจัยแกมรรค. 
           โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
 
                                         ๑๑.  กมัมปจจัย 
           [๒๑๖๒] ๑.  อชัฌัตตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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           เจตนาที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมปจจัย.  
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อัชฌัตตารัมมณธรรม  ซึง่เปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๑๖๓] ๒.  อัชฌัตตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกพหิทธา- 
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
พหิทธารัมมณธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๑๖๔] ๓.  พหทิธารัมมธรรม  เปนปจจัยแกพหิทธา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนพหิทธารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนพหิทธารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
พหิทธารัมมณธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           [๒๑๖๕] ๔.  พหทิธารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกอัชฌัตตา-  
รัมมณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนพหิทธารัมมณธรรม      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อัชฌัตตารัมมณธรรม  ซึง่เปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                   ๑๒. วิปากปจจัย ฯลฯ  ๒๑.  อวิคตปจจัย 
           [๒๑๖๖]  อัชฌัตตารัมมฌรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณ- 
ธรรม ดวยอาํนาจของวิปากปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหาร- 
ปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจ- 
ของฌานปจจัย,   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของมัคคปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิคต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๑๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอารัมมณปจจัย   ม ี๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ใหอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี  ๔ วาระ  ในอาเสวนปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๒ วาระ  ในปจจัย 
ทั้งปวง มี ๒ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอัตถิปจจัย  ม ี๒ วาระ  
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ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้.                                              
                                         อนุโลมนัย  จบ 
 
                                            ปจจนียนัย 
                     การยกปจจยัในปจจนียะแหงปญหาวาระ 
           [๒๑๖๘] ๑. อัชฌัตตารัมมณธรรม     เปนปจจัยแกอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั. 
           [๒๑๖๙] ๒. อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณ- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๑๗๐] ๓. พหทิธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณ- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั. 
           [๒๑๗๑] ๔. พหทิธารัมมณธรรมเปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณ- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 711 

                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
           [๒๑๗๒]  ในนเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๘ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย   มี ๔ วาระ   ในปจจัยทั้ง 
ปวง   มี ๔ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๔ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๔ 
วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๔ วาระ ฯลฯ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๔ วาระ 
ฯลฯ ในโนอวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ.    
           พึงนับอยางนี้. 
                                            ปจจนีนัย  จบ 
 
                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๑๗๓]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ...ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   ม ี๒ วาระ 
ในนกัมมปจจัย   ม ี๒ วาระ ฯลฯ  ในโนนัตถิปจจัย  ม ี๒ วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง   มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
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                                         ปจจนียานุโลมนัย  
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๑๗๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย   ม ี๔ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย 
มี ๔ วาระ    ในสหชาตปจจัย    ม ี๒ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในอุปนสิสยปจจัย   มี ๒  วาระ  ในอาเสวนปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในสัมปยุตต- 
ปจจัย   มี  ๒ วาระ    ในอัตถิปจจัย   มี  ๒ วาระ    ในนัตถิปจจัย   ม ี๔ วาระ 
ในวิคตปจจัย   มี ๔ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         ปจจนียานุโลม จบ 
                                           ปญหาวาระ  จบ 
                               อัชฌตัตารัมมณติกะ  ที่ ๑๒ จบ 
 
                                 อรรถกถาอัชฌัตตารัมมณติกะ 
           แมใน  อัชฌัตตารัมมณติกะ กย็อมไมไดอัชฌัตตารัมมณบท และ 
พหิทธารัมมณบท   เหมือนอัชฌัตตบทและพหิทธาบท.  ในติกะนี้  คําท่ีเหลือ 
ทานอธิบายตามบาลี. 
                              อรรถาถาอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ  
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                              ๒๒. สนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ  
                                         ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
           [๒๑๗๕] ๑.  อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตปจจัย 
           คือ  มหาภูตรูป ๒๑ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม, 
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย   ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม,  จักขายตนะ 
ฯลฯ รสายตนะ  อาศัยโผฏฐัพพาตนะ. 
                         ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปฏฆิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  ที่เปนสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย  ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม. 
           รูปาตนะ  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ. 
                         ๓.  อนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
๑.  เวนอาโปธาตุ.  
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  ที่เปนอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย  ที่เปนอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม. 
           อาโปธาตุ  อินทรียรูป  กวฬีกาหาร  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ. 
                         ๔.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆ-   
ธรรม  อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม. 
           รูปายตนะ  อาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬีการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ. 
                         ๕. อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสสัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยอนิทัสสนสัปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  มหาภูตรูป ๑ และอาโปธาตุ  อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม. 
           จักขายตนะ ฯลฯ  รสายตนะ  อาโปธาตุ    อินทรียรูป   กวฬีการาหาร 
อาศัยโผฏฐัพพายตนะ. 
                         ๖.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฆ- 
ธรรม  อาศัยอนิทัสสนสัปปฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม    และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม. 
           รูปายตนะ  จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ. 
                         ๗.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    อนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม. 
           รูปายตนะ  จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ  อาโปธาตุ  อินทรียรูป  กวฬ-ี 
การาหาร  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ. 
           [๒๑๗๖] ๘. อนทิัสสนอปัปฏิฆธรรม   อาศัยอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป     ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓ และกฏัตตารูป   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.  
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           หทยวัตถุ    อาศัยขันธทั้งหลาย,     ขันธทั้งหลาย     อาศัยหทยวัตถุ.  
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม    อาศัยอาโปธาตุ,   อินทรียรูป   กวฬีการาหาร   อาศัยอาโปธาตุ.  
                         ๙.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    จิตตสมุฏฐานรูป    ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูป   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม. 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยอาโปธาตุ. 
           รูปายตนะ   อาศัยอาโปธาตุ. 
                        ๑๐. อนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยอนทิัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยขันธทั้ง 
หลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ    กฏัตตารูป    ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม   อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป   ที่เปนอนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  อาศัยอาโปธาตุ. 
           จักขายตนะ ฯลฯ  รสายตนะ  อาศัยอาโปธาตุ.  
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                         ๑๑. สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    และอนิทัสสนอัป-  
ปฏิฆธรรม  อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ  ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ และกฏัตตารปู  ที่เปนสนิทสัสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม   และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป  ที่ 
เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยอาโปธาตุ. 
           รูปายตนะ  อินทรยีรูป  กวฬีการาหาร   อาศยัอาโปธาตุ. 
                         ๑๒.  อนทิัสสนสัปปฏิธรรม   และอนิทัสสน- 
อัปปธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓ และกฏัตตารูป   ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏฆิ- 
ธรรม   และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป     ที่เปนอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยอาโปธาตุ. 
           จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ อินทรียรูป กวฬีการาหาร อาศัยอาโปธาตุ.  
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                         ๑๓.  สนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม   และอนิทัสสน-   
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูป  ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และ 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศยัขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม, จิตต- 
สมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  
และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยอาโปธาตุ.  
           รูปายตนะ   จักขายตนะ  รสายตนะอาศัยอาโปธาตุ. 
                         ๑๔.  สนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม,  อนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม   และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม, 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม, 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    เเละอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ และกฏัตตารูป  ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยขันธ ๑ 
ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ทีเ่ปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ-  
ธรรม, อนทัสสนสัปปฏฆิธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยอาโปธาตุ.  
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           รูปายตนะ  จักขายตนะ  ฯลฯ  รสายตนะ  อินทรียรูป   กวฬีการาหาร  
อาศัยอาโปธาตุ. 
           [๒๑๗๗] ๑๕.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยขันธที่ 
เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ทีเ่ปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอาโปธาตุ. 
           รูปายตนะ  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ   และอาโปธาตุ. 
                         ๑๖.  อนทิัสสนสัปปธรรม  อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยขันธที่ 
เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป ทีเ่ปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยขันธ 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม  และ 
อาโปธาตุ,   มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ. 
   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 720 

           จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนอนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม    อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     และ 
อาโปธาตุ,  
           จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ  และอาโปธาตุ. 
                         ๑๗. อนิทัสสนอัปปฏิธรรม  อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม และอินทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยขันธที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูปที่เปนสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยขันธ 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยขันธ 
และมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และอาโปธาตุ. 
           อินทรียรูป  กวฬกีาราหาร  อาศัย  โผฏฐัพพายตนะ  และอาโปธาตุ. 
                         ๑๘.  สนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    และอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตท้ังหลาย. 
           ในปฏสินธิขณะ  กฏัตตารูปที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัส- 
สนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.     
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             จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  ที่เปนสนทิัสสนสัปปฏิฆ-  
ธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   และอาโปธาตุ. 
             รูปายตนะ  อินทรียรูป  กวฬกีาราหาร  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ  และ 
อาโปธาตุ. 
                         ๑๙.  อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสน- 
อัปปฏิธรรม  อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูป   ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และ 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม     และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอาโปธาตุ. 
           จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ อินทรียรูป กวฬีการาหาร อาศัยโผฏฐัพ- 
พายตนะ  และอาโปธาตุ.  
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                         ๒๐.  สนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูป   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม    และ 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย.     
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ทีเ่ปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และอาโปธาตุ. 
           รูปายตนะ    จักขายตนะ    รสายตนะ    อาศัยโผฏฐัพพายตนะ    และ 
อาโปธาตุ. 
                         ๒๑.  สนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม,    อนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ-  
ธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม,  อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   และอาโปธาตุ. 
           รูปายตนะ  จักขายตนะ ฯลฯ  รสายตนะ   อินทรียรูป   กวฬีการาหาร 
อาศัยโผฏฐัพพายตนะ   และอาโปธาตุ. 
 
                                       ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๒๑๗๘] ๑.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ฯลฯ   ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
 
                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๒๑๗๙] ๑.  อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
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           คือ   มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒.  
           จิตตสมุฏฐานรูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปน 
อนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม.  
           พึงจําแนกเปน ๗ วาระ   (วาระที่ ๑- ๗)   ดวยเหตุนี้  ในอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆมูลกะ  ปรโิยสานบทไมมี. 
           [๒๑๘๐] ๘.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป     ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยขันธ   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปที่  
เปนอุปาทารูป  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยอาโปธาตุ. 
           พึงจําแนกเปน ๗ วาระ  (วาระที่ ๘-๑๔)  ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ 
ดวยเหตุนี้  ปริโยสานบทไมมี. 
           [๒๑๘๑] ๙.  สนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม    และอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอธิปติ- 
ปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยขันธ 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     และมหาภูตรูปท้ังหลาย     จิตตสมุฏฐานรูป  
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ที่เปนอุปาทารูป   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย  ที่  
เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และอาโปธาตุ. 
           พึงจําแนกเปนแม ๗ วาระ   (วาระท่ี ๑๕๒๑)  ดวยเหตุนี้ 
 
                    ๔.  อนันตรปจจัย ฯลฯ  ๕.  สมนันตรปจจัย 
           [๒๑๘๒] ๑.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอนันตรปจจัย   เพราะสมนันตรปจจัย 
เหมือนกับอารัมมณปจจัย. 
 
                                        ๖.  สหชาตปจจัย 
           [๒๑๘๓] ๑.  อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม     อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ  มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม, 
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒, จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป 
ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม   จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ   อาศัยโผฏฐัพพายตนะ.   พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           พึงจําแนกเปน ๗ วาระ (วาระท่ี  ๑-๗) ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏฆิมูลกะ 
ดวยเหตุนี้.  
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           [๒๑๘๘] ๘.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม     อาศัยอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัย  ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ และกฏัตตารูป  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศยัขันธ   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ทีเ่ปนอุปทารูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม   อาศัยอาโปธาตุ. 
           อินทรียรูป  กวฬกีาราหาร  อาศัยอาโปธาตุ. 
           พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏตัตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยอาโปธาตุ. 
           พึงกระทําเปน ๗ วาระ  (วาระที่ ๘-๑๔)  ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ 
ดวยเหตุนี้. 
           [๒๑๘๕] ๑๕.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะสหชาต- 
ปจจัย  
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           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยขันธที่  
เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
ขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม    อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และ 
อาโปธาตุ. 
           รูปายตนะ  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ  และอาโปธาตุ. 
           พาหิรรูป. ..อุตุสมฏุฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏตัตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลา   ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และ 
อาโปธาตุ 
           พึงแจกเปน ๗ วาระ  (วาระที่ ๑๕-๒๑) ดวยเหตุนี้. 
 
                                       ๗.  อัญญมญัญปจจัย 
           [๒๑๘๖] ๑.  อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรมเกิดขึ้น  เพราะอัญญมัญญปจจัย 
           คือ  มหาภูตรูป ๒  อาศัยมหาภูตรูป   ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
มหาภูตรูป ๑   อาศัยมหาภูตรูป ๒.  
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                         ๒.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยอนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น  เพราะอัญญมัญญปจจัย. 
           คือ  อาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม. 
                         ๓.  อนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม   อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น   เพราะอัญญมัญญ-  
ปจจัย 
           คือ  มหาภูตรูป ๒    และอาโปธาตุ    อาศัยมหาภูตรูป ๑   ที่เปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑  และอาโปธาตุ   อาศัยมหาภูตรูป ๒.   
           [๒๑๘๗] ๔.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม     อาศัยอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอัญญมัญญปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓    และหทยวัตถุ    อาศัยขันธ ๑    ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                         ๕. อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     อาศัยอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอัญญมัญญปจจัย 
           คือ  มหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศยัอาโปธาตุ.  
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           [๒๑๘๘] ๑. อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยอนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม    และอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น   เพราะ 
อัญญมัญญปจจัย 
           คือ  มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑  ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และอาโปรธาตุ,  มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒ และอาโปรธาตุ. 
 
                    ๘.  นิสสยปจจัย ฯลฯ  ๒๓. อวิคตปจจยั 
           [๒๑๘๙]  อนิทัสสนสัปปฏิฑธรรม  อาศัยอนิทัสสนสัปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนิสสยปจจัย,  เพราะ อุปนิสสยปจจัย, เพราะ 
ปุเรชาตปจจัย,  เพราะ  อาเสวนปจจัย,  เพราะ กัมมปจจัย,   เพราะ 
วิปากปจจัย,   เพราะ  อาหารปจจัย,  เพราะ อินทรยิปจจัย,  เพราะ 
ฌานปจจัย,  เพราะ  มัคคปจจัย,  เพราะ  สมัปยุตตปจจัย, เพราะ 
วิปปยุตตปจจัย, เพราะ อัตถิปจจัย,  เพราะ นัตถิปจจัย, เพราะ 
วิคตปจจัย,  เพราะ อวิคตปจจัย. 
 
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๑๙๐]  ในเหตุปจจัย    ม ี ๒๑  วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๑ 
วาระ  ในอธิปติปจจัย มี ๒๑ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๒  วาระ ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๖ 
วาระ  ในนิสสยปจจัย   มี  ๒๑  วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๑  วาระ   ใน  
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ปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ในกัมมปจจัย   มี ๒๑  
วาระ  ในวิปากปจจัย  มี  ๒๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๒๑ วาระ ในอินทริย- 
ปจจัย  มี  ๒๑ วาระ ในฌานปจจัย  มี ๒๑ วาระ ในมัคคปจจัย  มี ๒๑ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๒๑  วาระ   ในอัตถิปจจัย  
มี ๒๑ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ   ในอวิคต- 
ปจจัย   มี ๒๑ วาระ 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          อนุโลมนัย  จบ 
 
                                              ปจจนียนัย 
                                           ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๒๑๙๑] ๑.  อนิทสัสนสัปปฏิธรรม     อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม, 
มหาภูตรูป    อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆ-  
ธรรม  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม. 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  รสายตนะ  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 
           พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.  
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           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑  
ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม,  มหาภูตรูป ๑  อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
           ในอนิทัสสนสัปปฏิฆมูลกะ    พึงแจกแม  ๗  วาระ    (วาระที่ ๑๗) 
ดวยเหตุนี้. 
           [๒๐๙๒] ๘.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม     อาศัยอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓    และจิตตสมุฏฐานรูป    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ    ขันธ ๒ ฯลฯ  
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓   และกฏตัตารูป   ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม. 
           หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย   ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป   ที่เปนอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม  อาศัยอาโปธาตุ. 
           อินทรียรูป   กวฬกีาราหาร   อาศัยอาโปธาตุ. 
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย     กฏัตตารูป     ที่เปนอุปาทารูป     ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยอาโปธาตุ. 
           โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
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           พึงแจก ๗ วาระ    (วาระที่ ๘-๑๔)    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ   
ดวยเหตุนี้. 
           [๒๑๙๓] ๑๕. สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และอนิทสัสนอัปปฏิธรรม   เกิดขึน้  เพราะนเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    กฏตัตารูป    ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย  ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และ 
อาโปธาตุ. 
           รูปายตนะ  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ   และอาโปธาตุ. 
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย     กฏัตตารูป     ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏฆิ- 
ธรรม  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอาโปธาตุ. 
           ผูมีปญญา ๗ วาระ   (วาระที่ ๑๕๒๑)   ใหพิสดารดวยเหตุนี้. 
 
                                            ๒.  นอารมัมณปจจัย 
           [๒๑๙๔] ๒.  อนทิัสสนสัปปฏธรรม     อาศัยอนิทัสสน- 
สปัปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย  
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           คือ  มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑  ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม,  
มหาภูตรูป ๑  อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป      กฏัตตารปู    ที่เปนอุปาทารูป    ทีเ่ปนอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม. 
           จักขายตนะ ฯลฯ  รสายตนะ  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ. 
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย    มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑  ที่เปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม,  มหาภูตรูป ๑  อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
           พึงยัง ๗ วาระ  (วาระที่ ๑-๗ )   ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูลกะ  ให 
พิสดารดวยเหตุนี้. 
           [๒๑๙๕] ๘.  อนทิัสสนอัปปธรรม     อาศัยอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะกฏัตตารูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม. 
           หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยอาโปธาตุ.  
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           อินทรียรูป  กวฬกีาราหาร    อาศัยอาโปธาตุ.  
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย     กฏัตตารูป     ที่เปนอุปาทารูป     ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยอาโปธาตุ. 
           พึงยังแม ๗ วาระ   (วาระท่ี ๘-๑๔)  ในอนทิัสสนอัปปฏิฆมูลกะ ให 
พิสดารดวยเหตุนี้.   
           [๒๑๙๖] ๑๕.  สนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม     และอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น    เพราะ 
นอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปน      
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
           ในปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูป   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
ขันธเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป   ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม    อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     และ 
อาโปธาตุ. 
           รูปายตนะ  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ   และอาโปธาตุ. 
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.  
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           สวนอสัญญสัตวท้ังหลาย     กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปน  
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม 
และอาโปธาตุ. 
           ในฆฏนา  พึงแจกท้ัง ๗ วาระ   (วาระท่ี ๑๕-๒๑)  ดวยเหตุนี้. 
 
                  ๓.  นอธิปติปจจัย  ฯลฯ  ๖.  นอัญญมญัญปจจัย 
           [๒๑๙๗] ๑.  อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยอนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย  เหมือนกับ  สหชาตปจจัย. 
           เพราะนอนันตรปจจัย  เพราะนสมนันตรปจจัย  เพราะ 
นอัญญมัญญปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  ที่เปนอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปฏฆิธรรม. 
           จักขายตนะ ฯลฯ  รสายตนะ  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ. 
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย     กฏัตตารูป     ที่เปนอุปาทารูป     ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           พึงแจกเปน ๒  วาระ  ดวยเหตุนี้. 
 
                   ๗.  นอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ  ๑๐.  นอาเสวนปจจัย 
           เพราะนอุปนิสสยปจจัย     เพราะนปุเรชาตปจจัย     เพราะ 
นปจฉาชาตปจจัย  เพราะนอาเสวนปจจัย  
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                     ๑๑.  นกมัมปจจัย ฯลฯ  ๑๔.  นอินทริยปจจัย  
           ฯลฯ  เพราะนกัมมปจจัย. 
           คือ  พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           มหาภูตรูป ๒    อาศัยมหาภูตรูป ๑    ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม, 
มหาภูตรูป ๑  อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
           อุปาทารูปที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม      อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม. 
           พึงแจกกัมมปจจัยแลว กระทําเปน ๒๑ วาระ  ดวยนกัมมปจจัยนั่นเอง 
           ฯลฯ  เพราะนวิปากปจจัย  ปฏสินธิก็ดี  กฏตัตารูปก็ดี  ไมมี พึง 
กระทําในปญจโวการภพเทาน้ัน. 
           ฯลฯ  เพราะนอาหารปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป...     สวนอสัญญสวนท้ังหลาย   
ฯลฯ   
           พึงแจก ๒  วาระ  ดวยเหตุนี้. 
           ฯลฯ    เพราะนอินทริยปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           มหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้ง    รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ. 
           พึงแจกวาระท้ังปวง. 
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                                   ๑๕.  นฌานปจจัย  
           เพราะนฌานปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป...ฯลฯ  อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ. 
           พึงแจกทั้ง ๗ วาระ. 
           [๒๑๙๘]  ๒. อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยอนิทัสสนอัป-  
ปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนฌานปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ทีส่หรคตดวยปญจวิญญาณ   ขันธ ๒ 
ฯลฯ  พาหิรรูป ฯลฯ   อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ   อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ   สวน 
อสัญญสัตวทั้งหลาย กฏตัตารูป ที่เปนอุปาทารูป ซึ่งเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอาโปธาตุ. 
           พึงแจก ๗ วาระ   ดวยเหตุนี้. 
           [๒๑๙๙] ๓. สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยอนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป ฯลฯ   อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ   อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป     ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม    อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และ 
อาโปธาตุ. 
           พึงแจกทั้ง ๗ วาระ  อยางนี้. 
 
                            ๑๖.  นมัคคปจจัย ฯลฯ  ๒๐.  โนวิคตปจจัย 
           เพราะนมัคคปจจัย    เหมือนกบั   นเหตุปจจัย    พึงกระทําใหเต็ม 
โมหะ  ไมมี. 
           เพราะนสัมปยุตตปจจัย  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
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           พึงใสใหเต็ม.  
           เพราะโนนัตถิปจจัย  เพราะโนวิคตปจจัย 
 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ           
           [๒๒๐๐]  ในเหตุปจจัย    ม ี ๒๑  วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี 
๒๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๒๑ วาระ  ใน 
โนนัตถิปจจัย   มี ๒  วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๒๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                             ปจจนียนัย  จบ 
 
                                           อนุโลมปจจนียนัย 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๒๐๑]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๒๑ วาระ...ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ โนนวิปากปจจัย มี ๒๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๒๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๒๑ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๒๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                               อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                                   ปจจนียานุโลมนัย 
                                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๒๐๒]   เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๒๑ วาระ ...ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ในสหชาตปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 739 

มี ๒๑ วาระ ฯลฯ  ในฌานปจจัย มี ๒๑  วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ใน  
สัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในวิปปยตุตปจจัย  มี ๒  วาระ    ในอัตถิปจจัย 
มี ๒๑ วาระ ในนัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย 
มี ๒๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
                                              ปฏิจจวาระ  จบ 
           สหชาตวาระก็ดี  ปจจัยวาระก็ดี  นิสสยวาระก็ดี เหมือนกับ ปฏิจจวาระ 
สังสัฏฐวาระก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําในอรูปภูมิเทาน้ัน.  
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                                         ปญหาวาระ  
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
           [๒๒๐๓] ๑. อนิทสัสนอัปปธรรมเปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปยุตต- 
ขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธขิณะเหตุทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธ   และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย. 
           [๒๒๐๔] ๒.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
           ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ  พึงแจกเปน ๗ วาระ  ดวยเหตุนี้.  
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                                    ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๒๒๐๕] ๑.  สนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลพิจารณาเห็นรูป โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน 
อนัตตา  ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภรูปนั้น    ราคะ   ยอมเกิด 
ข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ. 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิญญาณ 
แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกอนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของ 
อารัมมมณปจจัย. 
           [๒๒๐๖] ๒. อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลพิจารณาจักษุ ฯลฯ กายะ ฯลฯ  เสยีง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           สัททายตนะ  เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ  โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     เปนปจจัยแก 
อิทธิวิธญาณ    แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    แกอนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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           [๒๒๐๗] ๓. อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน  สมาทานศีล  กระทําอุโบสถกรรมแลว   พิจารณา 
กุศลกรรมนัน้. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค    พิจารณามรรค    พิจารณาผล 
พิจารณา  นิพพาน. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู   แกโวทาน   แกมรรค   แกผล   แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว    พิจารณากิเลสท่ีขมแลว 
พิจารณากิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ. 
           พิจารณาหทยวัตถุฯลฯ   อิตถินทรีย   ปุริสินทรีย   อาโปธาตุ  กวฬ-ี 
การาหาร ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,    อากิญจัญายตนะ    เปนปจจัยแกเนวสัญญนาสัญญายตนะ.  
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ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโต-    
ปริยญาณ   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ 
แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๒๒๐๘] ๑. สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณาธิปติไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทํารูปใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว    ครั้นกระทํารปูนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ราคะ 
ฯลฯ  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน 
           [๒๒๐๙] ๒.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ กายะ  เสยีง 
กลิ่น ฯลฯ    โผฏฐัพพะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ครั้น  กระทําจักษุ 
เปนตนนั้นใหอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ ฯลฯ ทฏิฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           [๒๒๑๐] ๓. อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ และ  สหชาตาธิปติ  
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน  สมาทานศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํากุศลกรรม  
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ. 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล ฯลฯ กระทําผลใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,    แกมรรค,   แกผล  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
           บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําหทยวัตถุ  ฯลฯ 
อิตถินทรีย   ปุริสินทรีย   ชีวิตินทรีย   อาโปธาตุ  กวฬีการาหาร ฯลฯ   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทํา 
หทยวัตถุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ ฯลฯ ทฏิฐิ  ยอม 
เกิดข้ึน 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย. 
           [๒๒๑๑] ๔. อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
           ในอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
รูปสังคหะ ๓ อยาง. 
 
                                      ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๒๒๑๒] ๑.  อนทิัสสนอปัปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ    ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน 
           โคตรภู  เปนปจจัยแกมรรค 
           โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค 
           มรรค   เปนปจจัยแกผล 
           ผล   เปนปจจัยแกผล 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ  
           เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผล 
สมาบัติ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                                      ๕.  สมนันตรปจจัย 
           [๒๒๑๓]๑.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  เหมือนกับ อนนัตรปจจัย. 
                        ๖. สหชาตปจจัย ฯลฯ  ๘.  นิสสยปจจัย 
           [๒๒๑๔]๑. อนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยและอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   พึงกระทําใหดี  เหมือน 
กับ  ปฏิจจวาระ. 
           ในอัญญมัญญปจจัย   เหมือนกับอัญญมัญญปจจัย   ในปฏิจจวาระ. 
           ในนสิสยปจจัย   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                           อุปนิสสยปจจัย 
           [๒๒๑๕] ๑. สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ  
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลปรารถนาวรรณสมบัติ  ใหทาน สมาทานศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม 
ฯลฯ. 
           วรรณสมบัติ    เปนปจจัยแกศรัทธา  แกปญญา  แกราคะ  แกความ 
ปรารถนา    แกสุขทางกาย    แกทุกขทางกาย   แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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           [๒๒๑๖] ๒.  อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลปรารถนาจักษุสมบัติ ฯลฯ   กายสมบัติ ฯลฯ  สทัทสมบัติ ฯลฯ 
ปรารถนาโผฏฐัพพสมบัติแลว ยอมใหทาน สมาทานศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยอุตุ ฯลฯ เสนาสนะแลว  ใหทาน   สมาทานศีล ฯลฯ 
อุโบสถกรรม  ฯลฯ  ฌาน  ฯลฯ  วิปสสนา ฯลฯ  มรรค ฯลฯ  อภิญญา  ฯลฯ 
ฆาสัตว  ทําลายสงฆ. 
           จักษุสมบัติ ฯลฯ  โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ  อุตุ ฯลฯ  เสนาสนะ   เปน 
ปจจัยแกศรัทธา   แกปญญา   แกราคะ   แกความปรารถนา  แกสุขทางกาย  แก 
ทุกขทางกาย    แกมรรค  แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           [๒๒๑๗] ๓.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓  อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  ใหทาน สมาทานศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม 
ฯลฯ  ฌาน ฯลฯ  สมาบัติ ฯลฯ  กอมานะ  ถือทิฏฐิ.  
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           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ   ปญญา ราคะ  ความปรารถนา  สุขทางกาย  
ทุกขทางกาย ฯลฯ  โภชนะแลว   ใหทาน ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ศรัทธา  ปญญา  ราคะ 
ความปรารถนา   สุขทางกาย   ทกุขทางกาย ฯลฯ   โภชนะ เปนปจจัยแกศรัทธา 
แกปญญา ฯลฯ   แกมรรค   แกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                            ๑๐. ปุเรชาตปจจัย 
           [๒๒๑๘]๑.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๒๒๐๙] ๒.  อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ             
           เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           พิจารณาจักษุ  ฯลฯ  กายะ ฯลฯ  เสียง ฯลฯ  โผฏฐัพพะ ฯลฯ   โดย  
ความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
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           สัททายตนะ   เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะเปน  
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ   เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๒๒๒๐] ๓.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           พิจารณาหทยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ 
กวฬีการาหาร  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.   
           [๒๒๒๑] ๔. สนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย 
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           รูปายตนะ   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           [๒๒๒๒] ๕.  อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย 
           ที่ ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขาตนะ  และหทยวัตถุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ  และหทยวัตถุ  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย. 
           [๒๒๒๓] ๖. สนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ดวยอาํนาจของปุเรชาต- 
ปจจัย                      
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           รูปายตนะ   และจักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                        ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๒๒๒๔] ๑.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
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           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดภายหลัง  เปน  
ปจจัยแกกายน้ีที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ที่เกิดกอน    ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย. 
           [๒๒๒๕] ๒.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดภายหลัง เปน 
ปจจัยแกกายน้ีที่เปนสนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม     ที่เกิดกอน     ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย. 
           พึงแจกเปน ๗ วาระ  อยางนี้   มรีูปสังคหะ ๓ อยาง. 
 
                                          ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๒๒๒๖]๑.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดหลงั ๆ  ดวยอํานาจ 
ของอาเสวนปจจัย. 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโคตรภู 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน 
           โคตรภู   เปนปจจัยแกมรรค 
           โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
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                                     ๑๓.  กมัมปจจัย 
           [๒๒๒๗]๑.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ี  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ  
           ที่เปน   สหชาตะ ไดแก 
           เจตนาที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     ดวยอํานาจของกัมม- 
ปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมเปนปจจัยแกวิบากขันธ     และ 
กฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           [๒๒๒๘] ๒. อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
           เจตนาที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน นานาขณิกะ  ไดแก 
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           เจตนาที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่   
เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           พึงแจก ๗ วาระ   อยางนี้  ใหเปน  สหชาตะ  นานาขณิกะโดยเหตุนี้ 
มีรูปสังคหะ ๓ อยาง. 
 
                                          ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๒๒๒๙] ๑.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  เปนปจจัย 
แกขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๑  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัย 
แกขันธ ๓   และกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ดวยอํานาจ 
ของวิปากปจจัย ฯลฯ    ขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของ 
วิปากปจจัย.  
           [๒๒๓๐] ๒. อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ซึ่งเปนวิบาก เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของ 
วิปากปจจัย. 
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           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เปน  
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ดวยอํานาจของวิปาก- 
ปจจัย. 
           ๗ วาระ  พึงใหพิสดารอยางนี้  ทั้งปวัตติ  และปฏิสนธิ. 
 
                                       ๑๕. อาหารปจจัย    
           [๒๒๓๐] ๑.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย                               
           คือ  อาหารทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ และจิตต  สมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  อาหารท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอิปปฏิฆธรรม 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย. 
           [๒๒๓๒] ๒.  อนทิัสสนอัปปฏิธรรม  เปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  
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           คือ อาหารท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     เปนปจจัยแก  
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม    ดวยอํานาจของอาหาร- 
ปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   อาหารท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย. 
           พึงแจก ๗ วาระ  ทัง้ปวัตติ   และปฏิสนธิ   อยางนี้     พึงกระทํากวฬี- 
การาหาร  ในวาระแมทั้ง ๗. 
 
                                            ๑๖.  อินทริยปจจัย 
           [๒๒๓๓] ๑.  อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย 
           คือ   จักขุนทรีย   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ    กายนิทรีย  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           [๒๒๓๔] ๒.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรมเปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย  
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           คือ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยแก  
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           รูปชีวิตินทรีย     เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           [๒๒๓๕] ๓. อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรมเปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย 
           คือ    อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม ดวยอํานาจของอินทริย- 
ปจจัย  
           ในปฏิสนธิขณะ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย. 
           รูปชีวิตนทรีย     เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           ทั้งปวัตติ  และปฏสินธิ  พึงแจก ๗ วาระ อยางนี้.  พึงกระทํา 
รูปชีวิตินทรยีในที่สุด ๆ. 
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           [๒๒๓๖] ๔. อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆ-  
ธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ดวยอํานาจของอินทริย- 
ปจจัย 
           คือ  จักขุนทรีย    และจักขุวิญญาณ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ี 
สหรคตดวยจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ  กายินทรีย  และ 
กายวิญญาณ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ  ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย. 
 
                       ๑๗.  ฌานปจจัย ฯลฯ ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
           [๒๒๓๗] ๑. อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของณานปจจัย เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
มัคคปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย. 
           คือ  ขันธ ๑  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย 
อํานาจของสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 
                                            ๒๐. วิปปยุตตปจจัย 
           [๒๒๓๘] ๑. อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
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           จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ  เปนปจจัยแก  
กายวิญญาณ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           [๒๒๓๙] ๒.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
           ขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเกิดภายหลังเปนปจจัยแก 
กายน้ีที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๓ - หนาท่ี 759 

           [๒๒๔๐] ๓.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหาชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลายที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยตุตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเกิดภายหลังเปนปจจัยแก 
กายน้ีที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           พึงทําวาระทั้ง   ๕ ที่เหลือใหพิสดารอยางนี้. 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
 
                                               ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๒๒๔๑] ๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย     
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
           พิจารณาเห็นซึ่งรูป   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส   ยอม 
เกิดข้ึน.  
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           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฯลฯ  
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๒๒๔๒] ๒. อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย         
           คือ  มหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกมหา- 
ภูตรูป ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           มหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม    เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูป   และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัยแกจักขายตนะ ฯลฯ   แกรสสายตนะ  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ. 
           มหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอุตุสมุฏฐานรูป  เปนปจจัยแกอุปาทารูปทั้ง 
หลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย    มหาภูตรูป ๑   ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏฆิ- 
ธรรม  เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ มหาภูตรูป 
๒ ฯลฯ.  
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           [๒๒๔๓] ๓. อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกสนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  เหมือนกับนิสสยปจจัยใน 
ปฏิจจวาระ. 
           [๒๒๔๔] ๔. อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยและอนิทัส-   
สนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
           มหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏฆิธรรม    เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทา- 
รูป   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.   พึงใหพิสดาร   ตลอดถึงอสัญญสัตวทั้งหลาย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
           พิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ กายะ ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ  โดยความ 
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  โผฏฐัพพายตนะ   เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ๔ วาระ ที่เหลือพึงใหพิสดาร เหมือนกับ สหชาตปจจัย ในปฏิจจวาระ 
ซึ่งไมทําใหแตกตางกัน. 
           [๒๒๔๕] ๘.  อนทิัสสอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
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           มี ๔ อยาง   คือที่เปน    สหชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ  และ  
อินทริยะ 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ   อาโปธาตุ  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป 
ที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย   ซึ่งเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   และอาโปธาตุ  เปน 
ปจจัยแกอินทรีย   และกวฬีการาหาร   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย   อาโปธาตุ   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
           หทยวัตถุ  ฯลฯ อิตถินทรีย  ปรุิสินทรีย  ชวิีตินทรีย  อาโปธาตุ ฯลฯ 
กวฬีการาหาร  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           ที่เปน   ปจฉาชาตะ   ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีเกิดภายหลัง   เปนปจจัย 
แกกายน้ีที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
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           กวฬกีาราหาร  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนอนิสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวย  
อํานาจของอัตถิปจจัย,   รปูชีวิตินทรีย    เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงแจก ๖ วาระ (วาระท่ี ๙-๑๔) ที่เหลืออยางนี้พึงกระทํา สหชาตะ 
ปจฉาชาตะ  และ  อาหาระ  อินทริยะ  
           [๒๒๔๖] ๑๕.  สนิทัสสนสัปปฏิธรรม    และอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
           รูปายตนะ   และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           [๒๒๘๗] ๑๖. นทิัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม   เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย. 
           คือ  ขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     และมหาภูตรูปทั้งหลายเปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงกระทํา  ตลอดถึงอสัญญาสัตวทั้งหลาย. 
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           [๒๒๔๘] ๑๖. อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรมและอนิทัสสนอัปปฏิฆ-  
ธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสนสัปฏิฆธรรม  ฯลฯ  
           [๒๒๔๙] ๑๗. อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมและอนิทัสสนอัปปฏิฆ-  
ธรรม    เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     และมหาภูตรูปท้ังหลาย    เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม      พึงกระทํา 
ตลอดถึงอสัญญสัตวทั้งหลาย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ  และหทยวัตถุ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ และหทยวัตถุ  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงแจกวาระท่ีเหลือ   (วาระที่ ๑๘-๒๓) 
           [๒๒๕๐] ๒๔. อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม   เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย  
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ  ไดแก  
           รูปายตนะ  และจักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
           [๒๒๕๑] ๒๕. สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อนิทัสสนสัปปฏิฆ-   
ธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           รูปายตนะ    และจักขายตนะ    และจักขุวิญญาณ    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           นัตถิปจจัย   และ  วิคตปจจัย   เหมือนกับ อนันตรปจจัย,  อวิต- 
ปจจัย  เหมือนกับ อัตถิปจจัย. 
 
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                                               สุทธมูลกนัย 
           [๒๒๕๒]   ในเหตุปจจัย    มี ๗ วาระ    ในอารัมมณปจจัย    ม ี ๓ 
วาระ   ในอธปิติปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ใหสม- 
นันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย   ม ี๒๑ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในนิสสยปจจัย   มี ๒๑ วาระ   ในอุปนสิสยปจจัย   มี ๓ วาระ  ใน 
ปุเรชาตปจจัย   มี ๖ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  
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มี ๑ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๗ วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอาหาร-  
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอินทริยปจจัย   มี ๙ วาระ    ในฌานปจจัย  ม ี๗ วาระ 
ในมัคคปจจัย  ม ี๗ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย 
มี  ๘ วาระ   ในอัตถิปจจัย  ม ี๒๕ วาระ   ในนัตถปิจจัย   มี ๑ วาระ   ในวิคต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๒๕ วาระ. 
 
                                               เหตุสภาคะ 
           [๒๒๕๓]   เพราะเหตุปจจัย   ในอธิปติปจจัย   ม ี๗ วาระ...ในสห- 
ชาตปจจัย มี ๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๗ 
วาระ  โนวิปากปจจัย   มี ๗ วาระ     ในอินทริยปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในมัคค- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ   ในสมัปยุตตปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๗ 
วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี  ๗ วาระ. 
 
                                                  เหตุฆฏนา 
           [๒๒๕๔]  เพราะปจจัย ๕ คือ เหตุปจจัย สหชาตปจจัย นิสสยปจจัย 
อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
           เพราะปจจัย ๖ คือ    เหตุปจจัย   สหชาตปจจัย    อัญญมญัญปจจัย 
นิสสยปจจัย  อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
           เพราะปจจัย ๗ คือ   เหตุปจจัย    สหชาตปจจัย    อัญญมัญญปจจัย 
นิสสยปจจัย    สัมปยุตตปจจัย    อัตถิปจจัย      และอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ  
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           เพราะปจจัย  ๖ คือ  เหตุปจจัย  สหชาตปจจัย  นิสสยปจจัย  วิปปยุตต- 
ปจจัย  อัตถิปจจัย  และอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.  
           เพราะปจจัย ๖  คือ   เหตุปจจัย   สหชาตปจจัย   นิสสยปจจัย   วิปาก 
ปจจัย  อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย     มี ๗ วาระ. 
           เพราะปจจัย ๗ คือ    เหตุปจจัย    สหชาตปจจัย    อัญญมัญญปจจัย 
นิสสยปจจัย   วิปากปจจัย   อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           เพราะปจจัย ๘ คือ เหตุปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมญัญปจจัย นิสสย- 
ปจจัย   วิปากปจจัย   สัมปยุตตปจจัย   อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           เพราะปจจัย ๗ คือ  เหตุปจจัย   สหชาตปจจัย   นิสสยปจจัย   วิปาก- 
ปจจัย   วิปปยุตตปจจัย   อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย   มี ๗ วาระ.  
           เพราะปจจัย ๘ คือ    เหตุปจจัย   สหชาตปจจัย    อัญญมัญญปจจัย 
นิสสยปจจัย วิปากปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           พึงนับคณนวาระท้ังหมดอยางน้ี  
                                                อนุโลมนัย  จบ 
 
                                                    ปจจนียนัย 
                             การยกปจจัยในปจจนียะแหงปญหาวาระ 
           [๒๒๕๕] ๑.  สนทิัสสนสัปปฏิฆธรรมเปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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           [๒๒๕๖] ๒.  อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
                         ๓.  อนิทสัสนสัปปฏิฆธรรมเปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.             
                         ๔.  อนิทสัสนสัปปธรรมเปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                         ๕. อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมเปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาต- 
ปจจัย. 
                         ๖.  อนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ดวยอาํนาจของสหชาต- 
ปจจัย. 
                         ๗.  อนิทสัสนสัปปฏิฆธรรมเปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย. 
                         ๘. อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม,   อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย.                                       
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           [๒๒๕๗] ๙.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรมเปนปจจัยแกอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                         ๑๐.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรมเปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย    เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                         ๑๑.  อนทิัสสนอัปปฏิธรรมเปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย. 
                         ๑๒. อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิธรรม  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,   เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                         ๑๓.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรมเปนปจจัยแกอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาต-  
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ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวย  
อํานาจของกัมมปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                         ๑๔. อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                         ๑๕.  อนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม,    อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.   
           [๒๒๕๘] ๑๖. สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิธรรม   ฯลฯ                        
           อยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ 
           [๒๒๕๙] ๑๗. อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมและอนิทัสสนอปัปฏิฆ- 
ธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย.  
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                         ๑๘. อนิทสัสนสัปปฏิธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆ-  
ธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย.               
                         ๑๙. อนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ   ปุเรชาตะ 
                         ๒๐. อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย. 
                         ๒๑. อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย. 
                         ๒๒.  อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    และอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจยัแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนทิัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
                         ๒๓.  อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    และอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม,   อนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย.    
           [๒๒๖๐] ๒๔.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน ปุเรชาตะ.  
           [๒๒๖๑] ๒๕. สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเร- 
ชาตปจจัย. 
 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
                                          สุทธมูลกนยั 
           [๒๒๖๒]   ในนเหตุปจจัย    มี  ๒๕ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๒๒ วาระ  ในอธิปติปจจัย  มี ๒๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๒๕ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย มี ๒๕ วาระ   ในนสหชาตปจจัย  มี ๑๒  วาระ    ใน 
นอัญญมัญญปจจัย  มี  ๒๔ วาระ   ในนนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนอุปนิส- 
สยปจจัย   มี  ๒๕  วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒๒ วาระ  ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย มี ๒๕ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๒๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒๕ 
วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๒๔ วาระ  ในนอาหารปจจัย   มี ๒๕ วาระ   ในน 
อินทริยปจจัย  ม ี๒๓  วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๒๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย 
มี ๒๕ วาระ    ในนสัมปยตุตปจจัย    ม ี๒๔ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒๒  
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วาระ  ในโนอัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๒๕ วาระ    ในโน-  
วิคตปจจัย   มี ๒๕ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ.   
                        
                                            ทุมลูกนัย 
           [๒๒๖๓]  เพราะนเหตุปจจัย      ในนอารัมมณปจจัย    มี ๒๒ วาระ 
มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลีตอนตน ...ในโนอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
 
                                              ติมูลนัย 
           [๒๒๖๘]  เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย มี ๒๒ วาระ 
๒๒ วาระ...  ในนอนันตรปจจัย  มี ๒๒ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย  มี ๒๒ 
วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๒๒ วาระ  ในน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙  วาระ    ในนอุปสสยปจจัย    ม ี๒๑ วาระ   ในนปุเรชาต- 
ปจจัย  มี ๒๒ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๒๒ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย  มี ๒๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒๒ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย  มี ๙ 
วาระ ในโนนัตถิปจจัย  มี ๒๒ วาระ ในโนวิคตปจจัย  มี ๒๒ วาระ ในโนอวิคต- 
ปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                               ปจจนียนัย  จบ  
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                                         อนุโลมปจจนียนัย  
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๒๖๕]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ ...ในน 
อธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  โนนสมนันตรปจจัย 
มี ๗  วาระ  โนนอัญญมญัญปจจัย มี ๗ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๗ วาระ    ในปจจัย 
ทั้งปวง   มี ๗ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย    ม ี๗ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   ม ี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 
                                             เหตุฆฏนา 
           [๒๒๖๖]  เพราะปจจัย ๕ คือ  เหตุปจจัย  สหชาตปจจัย นิสสย- 
ปจจัย  อัตถิปจจัย  อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ ฯลฯ  ใน 
นอนันตรปจจัย มี ๗ วาวะ  ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย   มี ๗ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ    นโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี  ๗ วาระ. 
           [๒๒๖๗]  เพราะปจจัย ๖ คือ  เหตุปจจัย สหชาตปจจัย อัญญ-  
มัญญปจจัย  นิสสยปจจัย  อัตถิปจจัย  อวิคตปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย 
มี ๑ วาระ...   ในปจจัยทั้งปวง   มี ๑ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
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                                           ปจจนียานุโลมนัย 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม         
           [๒๒๖๘]  เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย  มี ๑ 
วาระ ในสหชาตปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ  ในนิสสย-  
ปจจัย  มี ๒๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในกมัมปจจัย ๗ มี 
วาระ ในวิปากปจจัย มี ๗ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย ม ี
๙ วาระ  ในฌานปจจัย   มี ๗ วาระ  ในมัคคปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในสัมปยุตต   
ปจจัย   มี ๑ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๘ วาระ    ในอัตถปิจจัย    ม ี๒  
วาระ  ในนัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ   โนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย 
มี  ๒๕  วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียานุโลม  จบ 
                                            ปญหาวาระ  จบ 
                              สนิทสัสนสัปปฏฆิติกะ  ที่ ๒๒ จบ 
                                       อนุโลมติกปฏฐาน  จบ 
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                                         อรรถกถาสนิทัสสนติกะ 
          แมใน  สนิทัสสนติกะ    ผูศึกษาพึงถือเอาเนื้อความดวยอํานาจแหง 
บาลีที่เหมือนกัน     ก็ในติกะน้ีผูศึกษาพึงยอวาระท้ังหลายท่ีมาแลวในพระบาลี 
เทียบเคียงในปจจัยทั้งหลายท่ีเทียบเคียงกัน    โดยนยัที่กลาวไวแลว   พึงทราบวิธี 
นับแล. 
                            วรรณนาแหงติกปกฐานในธัมมานุโลม  จบ 
  


