
                                                                คํานํา 
        กรมการศาสนา มีเจตนารมณท่ีจะสนบัสนุนการศึกษาและการปฏิบัติในทางพระพุทธ- 
ศาสนาระดับสูง โดยใหพื้นฐานความรูทางสภาวธรรม และอํานวยความสะดวกแกผูศึกษาทั่วไป 
จึงไดจดัทําหนงัสือประเภทคูมือสภาวธรรมพ้ืนฐาน ตอน ๘ ตอจากตอน ๘ ข้ึนเผนแพรตาม 
โครงการผลิตหนังสือหลักธรรมขององคการศาสนาตางๆ โดยมอบให นายพิทูร มลิวัลย 
ป.ธ.๙. น.บ. เปนผูเรียบเรียง 
        กรมการศาสนาหวังวา หนังสือคูมือสภาวธรรมพ้ืนฐานนี้ จกัอํานวยความสะดวกและ 
เปนประโยชนแกการศึกษาสภาวธรรม หรือ ปรมัตถธรรมไดเปนอยางดี และขอขอบคุณผูเรียบ 
เรียงหนังสือไว ณ ท่ีนี้ดวย 
                                                                                (นายมงคล   ศรีไพรวรรณ) 
                                                                                    อธิบดีกรมการศาสนา  



สังคหะ(๘) - หนาท่ี 1 
                                                                        ๑ 
                                                สภาวธรรมพ้ืนฐาน ตอน ๘ 
                                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
                                                        ความเบ้ืองตน 
        คําสอนในพระพุทธศาสนา ช้ันเดิมเรียกวา พระธรรมวินัย ดังท่ีพระพุทธองค 
ตรัสไววา "ดกูรอานนท ธรรมและวินัยอันใด ท่ีเราตถาคตไดแสดงไวแลว ไดบัญญัตไิว 
แลว ธรรมวินยันั้น จักเปนศาสดาของเธอท้ังหลาย เม่ือเราลวงลับไปแลว" 
        เม่ือกลาวโดยปฎก ธรรม ก็ไดแกคําสอนท่ีปรากฏอยูในพระสุตตันตปฎก และ 
พระอภิธรรมปฎก สวนวินยันั้น ไดแกคําสอนท่ีปรากฏอยูในพระวนิัยปฎก การศึกษาธรรม 
จึงจําตองศึกษาจากพระสุตตันตปฎกและพระอภิธรรมปฎก ทานผูรูสวนมากเหน็กนัวา การเรียน 
ธรรมนั้น ควรเร่ิมตนดวยการเรียนพระอภิธรรมกอน เม่ือมีความรูทางพระอภิธรรมดีแลว จึง 
จะสามารถเขาใจความหมายที่แทจริงตามธรรมเทศนาในพระสูตร และสามารถพิจารณาเหน็สาระ 
ท่ีแทจริงในพระสูตรไดแจมแจง 
        การศึกษาอภิธรรมนี้ หากเร่ิมศึกษาจากพระอภิธรรมปฎกเลยทีเดยีว ก็เปนการ 
กาวกระโดดเกินไป อาจเกิดความทอแทและทอถอยได เพราะพระอภิธรรมนั้นมีความลึกซ้ึง 
มากทางท่ีดีนัน้ เบ้ืองตน ควรปูพื้นฐานความรูโดยศึกษาสภาวธรรมจากหนังสือประเภทคูมือ 
กอนเพื่อจะไดประมวลหวัขอสภาวธรรม และเขาใจศัพทเฉพาะตางๆ ไดถูกตอง จะไดไมเกดิ 
ความยุงยากและสับสน 
        การศึกษาจากหนังสือประเภทคูมือ ก็ควรศึกษาตามลําดับเลมและลําดับเร่ือง การ 
ศึกษาจึงจะไดผล หากศึกษาจากหนังสือ สภาวธรรมพื้นฐาน ซ่ึงเปนหนังสือประเภทคูมือ 
ก็ตองเร่ิมศึกษาจากสภาวธรรมพ้ืนฐานตอน ๑ กอน แลวศึกษาในตอน ๒ และตอนตอๆ ไป 
ตามลําดับ (ซ่ึงมี ๙ ตอน) สําหรับสภาวธรรมพื้นฐานตอน ๘ นี้ ไดเก็บความและขยายความ 
จากอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทท่ี ๘ และคัมภีรอ่ืนๆ ซ่ึงวาดวย ปจจยาการ ตอจากตอนท่ี ๗ 
เฉพาะท่ีวาดวยปจจยาการตามปฏฐานนัย ซ่ึงมีขอควรศึกษษตามลําดบัดังตอไปนี้  



สังคหะ(๘) - หนาท่ี 2 
                                                                     ๒ 
                                                                  บทท่ี ๑ 
                                                          ปจจยาการ (ตอ) 
                                                                ปฏฐานนัย 
        ปจจยาการตามปฏฐานนัย คือปจจยาการตามคัมภีรปฏฐาน หรือ ตามหลักความ 
สัมพันธกันแหงปจจยัหรือความสัมพันธแหงสภาวธรรมท่ีเปนเหตุผล ซ่ึงมีขอท่ีควรศึกษาตาม 
ลําดับดังตอไปนี้ 
                                                                ปจจัย ๒๔ 
        สภาวธรรมท่ีประกอบดวยกาลทั้ง ๓ คือ ท่ีเปนอดีต ปจจุบัน และอนาคต อันได 
แก จิต เจตสิก และรูปก็ดี ท่ีเปนกาลวิมุต คือ ท่ีพนจากการทั้ง ๓ นั้น อันไดแกนิพพาน 
ก็ดี หรือสภาวธรรมท่ีปจจัยปรุงแตง (สังขตธรรม) ท่ีเปนภายในและภายนอก รวมทั้งสภาว- 
ธรรมท่ีปจจัยมิไดปรุงแตง (อสังขตธรรม) ก็ดี หรือธรรม ๓ อยาง คือ บัญญัติธรรม นาม 
ธรรม (จิต เจตสิก นิพพาน) และรูปธรรม เหลานี้ท้ังหมดยอมมีความสัมพันธกันโดยฐาน 
เปนปจจยัอยางใดอยางหน่ึงในบรรดาปจจยั ๒๔ อยาง คือ 
        ๑.  เหตุปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนเหตุ 
        ๒. อารมฺมณปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนอารมณ 
        ๓.  อธิปติปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนอธิบด ี
        ๔.  อนนฺตรปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความตอเนื่องกันไมมีระหวางค่ัน 
        ๕.  สมนนฺตรปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความติดตอกนัไมมีระหวางค่ันที 
                                                    เดียว  
        ๖.  สหชาตปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเกิดพรอมกนั 
        ๗.  อฺตมฺตปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความอาศัยกนัและกัน 
        ๘.  นิสฺสยปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนท่ีอยูอาศัย  



สังคหะ(๘) - หนาท่ี 3 
                                                                        ๓ 
        ๙.  อุปนิสิสยปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนท่ีอาศัยท่ีมีกําลังมาก 
        ๑๐.  ปุเรชาตปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเกิดกอน 
        ๑๑.  ปจฉฺาชาตปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเกิดทีหลัง 
        ๑๒.  อาเสวนปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเสพบอยๆ 
        ๑๓.  กมฺมปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความปรุงแตงใหกิจตางๆ สําเร็จ 
        ๑๔.  วิปากปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนวิบาก 
        ๑๕.  อาหารปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนส่ิงนํามาซ่ึงนามและรูป 
        ๑๖.  อินทฺฺริยปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนส่ิงปกครองนามและรูป 
        ๑๗.  ฌานปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนส่ิงเพงอารมณ 
        ๑๘.  มคิคปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนแนวทาง 
        ๑๙.  สมปยุตฺตปจิจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนส่ิงประกอบ 
        ๒๐.  วิปฺปยุตฺตปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนส่ิงไมประกอบ 
        ๒๑.  อตฺถิปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนส่ิงมีอยู 
        ๒๒.  นตถิฺปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนส่ิงไมมี 
        ๒๓.  วิคตปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนส่ิงโดยปราศจากไป 
        ๒๔.  อวคิตปจฺจโย        ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนส่ิงยังไมปราศจากไป 
        ปจจัยท้ัง ๒๔ อยางเหลานี้ พึงทราบอรรถาธิบายตามแนวแหงอภธัิมมัตถสังคหะ 
โดยลําดับดังตอไปนี ้
                                                                ๑.  เหตุปจจยั 
        เหตุ แปลวา เคามูล หรือส่ิงท่ีทําใหเกดิผล เร่ืองท่ีเกิดข้ึนกอใหเกิดเหตุข้ึน ซ่ึง 
โดยท่ัวไปจะหมายความถึงเหตุ ๔ อยาง คือ 
        ๑.  เหตุเหตุ ไดแก เหตุ ๖ คือ โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
        ๒.  ปจฺจยเหตุ ไดแก มหาภูตรูป ๔ อันเปนเหตุในการเรียกช่ือของรูปขันธ  



สังคหะ(๘) - หนาท่ี 4 
                                                                        ๔ 
        ๓.  อุตฺตมเหตุ ไดแก กศุลกรรม และอกุศลกรรม อันเปนเหตุใหเกิดกุศลวิบาก 
และอกุลวิบาก 
        ๔.  สาธารณเหตุ ไดแก อวิชชา อันเปนเหตุใหเกิดสังขารธรรมท่ัวท้ังหมด 
(ขันธ ๕) 
        ในเหตุท้ัง ๔ อยางนี้ เหตุปจจัย ซ่ึงเปนปจจยัแรกในปจจยั ๒๔ นัน้ ไดแก 
เหตุเหต ุซ่ึงมี ๖ อยางดังกลาว 
        วาโดย อาการ เหตุปจจยัเปนนาม เปนปจจัยธรรม นามรูปเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนสหชาตชาติ หมายความวา ปจจัยธรรม และปจจยุบบันนธรรม 
นั้นเกดิข้ึนในจิตดวงเดียวกนั 
        วาโดย กาล เปนกาลปจจุบัน หมายควาวา ปจจยัธรรมนั้นยังอยูในระหวาง 
อุปาทะ ฐิติ ภังคะ คือยังไมทันดับไป 
        วาโดย สัตติ คือ อํานาจ, เหตุปจจยันี้มีท้ัง ชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ 
        - ขนาสัตติ อํานาจชวยอุปการะใหปจจยุบบันนธรรมเกิดข้ึนได 
        - อุปถัมภกสัตติ อํานาจชวยอุปการะใหปจจยุบบันธรรมต้ังอยูได 
        วาโดย องคธรรม องคธรรมของปจจัยธรรม องคแรกของปจจยุบบันนธรรม และ 
องคธรรมปจจนิกธรรม (ปจจนิก หมายความวา ธรรมท่ีเปนปฏิปกษ คือ ธรรมฝาย 
ตรงขามกับปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยธรรม ไดแก เหตุ ๖ คือ โลกเหตุ โทสเหตุ โมหเหตุ อโลภเหต ุ
อโทสเหตุ และอโมหเหต ุ
        - ปจจยุปบันนธรรม ไดแก สเหตุกจิต ๗๒, เจตสิก ๕๒ (เวนโมหเจตสิก 
ท่ีในโมหมุลจติ ๒) สเหตุกจติตชรูป และสเหตุกปฏิสนธิกัมมชรูป 
        - ปจจนกิธรรม ไดแก อเหตุกจติ ๑๘, อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ (เวนฉันทะ) 
โมหเจตสิตท่ีในโมหมูลจิต ๒, อเหตุกจิตตชรูป, อเหตุกปฏิสนธิกัมชรูป. พาหิรรูป, อาหาร- 
ชรูป, อุตุชรูป, อสัญญสัตตกัมมชรูป และปวัตติกัมมชรูป 
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                                                                        ๕ 
        ปญหาวาระในเหตุปจจยั 
        เหตุปจจยัมี ๗ วาระ คือ 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล ไดแก อโลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ อันเปน 
กุศลเหตุนัน้เปนปจจยัธรรม กุศลจิต ๒๑ กบัเจตสิกท่ีประกอบ เปนสาเหตุปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  กุศลเปนปจจยัแกอพยากตะ ไดแก อโลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ 
อันเปนกุศลเหตุ ๓ นั้นเปนเหตุปจจยั กุศลจิตตชรูป เปนเหตุปจจยุบบันนธรรม 
        ๓.  กุศลเปนปจจยัแกกศุลดวย แกอพยากตะดวย ไดแก กุศลเหตุ ๓ เปน 
เหตุปจจยัธรรม กุศลนามขันธ ๔ ไดแก กุศลจิต ๒๑ กับเจตสิกท่ีประกอบดวย และ กุศล 
จิตตชรูปดวย เปนเหตุปจจยบุบันนธรรม 
        ๔.  อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ไดแก โลภเหตุ โทสเหตุ โมหเหตุ อันเปน 
อกุศลเหตุ ๓ นั้นเปนเหตุปจจัยธรรม, อกศุลนามขันธ ๔ ไดแก อกุศลจิต ๑๒ กับ เจตสิก 
ท่ีประกอบเปนเหตุปจจยุบบันนธรรม 
        ๕.  อกุศลเปนปจจัยแกอพยากตะ ไดแก อกุศลเหตุ ๓ นั้นเปนเหตุปจจัยธรรม, 
อกุศลจิตตชรูป เปนเหตุปจจยุบบันนธรรม 
        ๖.  อกุศลเปนปจจยัแกอกุศลดวย แกอพยากตะดวย ไดแก อกุศลเหตุ ๓ 
เปนเหตุปจจยัธรรม อกุศลนามขันธ ๔ ดวย อกุศลจิตตชรูปดวย เปนเหตุปจจยุบบันนธรรม 
        ๗.  อพยากตะเปนปจจยัแกอพยากตะ ไดแก อโลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ 
อันเปนอพยากตเหตุ ๓ เปนเหตุปจจยัธรรม, สเหตุกวิบากจิต ๒๑, สเหตุกกิริยาจิต ๑๗ 
สเหตุกวิบากจิตตชรูป, สเหตุกกิริยาจติตชรูป, สเหตุกปฏิสนธิกัมมชรูป เปนเหตุปจจยบุบันน- 
ธรรม (ถาเปนในจตุโวการภมิูปจจยุปบันนธรรมก็ตองเวน รูป) 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๑๒ ปจจัย คือ 
        ๑.  เหตุปจจัย 
        ๒.  สหชาตาธิปติปจจัย  
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        ๓.  สหชาตปจจัย 
        ๔.  อัญญมัญญปจจัย 
        ๕.  สหชาตนิสสยปจจยั 
        ๖.  วิปากปจจัย 
        ๗.  สหชาตินทริยปจจยั 
        ๘.  มัคคปจจัย 
        ๙.  สัมปยุตตปจจยั 
        ๑๐.  สหชาตวิปปยุตตปจจัย 
        ๑๑. สหชาตัตถิปจจัย 
        ๑๒. สหชาตอวิคตปจจยั 
                                                        ๒.  อารัมมณปจจยั 
        อารมณ หมายถึงอารมณท้ัง ๖ อัน ไดแก รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ 
รสารมณ โผฏฐัพพารมณ และ ธัมมารมณ อารมณเหลานีเ้องเปนอารัมมณปจจยั 
        วาโดย อาการ บัญญัติ นาม รูป เปนปจจัยธรรม, นามเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนอารมณชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมนั้น ไดแกอารมณ 
นั่นเอง 
        วาโดย กาล เปนไดท้ัง อดีต อนาคต ปจจุบันและกาลวิมุตติ 
        วาโดย สัตติ มีอํานาจท้ัง ๒ อยาง คือ ชนกสัตติ และ อุปถัมภกสัตติ 
        วาโดย องคธรรม เปนดังนี ้
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก อารมณ ๖ คือ จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, 
รูป ๒๘ ท่ีเปน ปจจุบัน อดีต อนาคต และนิพพาน, บัญญัติท่ีเปนกาลวิมุตติ 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒ 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก รูปท้ังหมด คือ จิตตชรูป, ปฏิสนธิ 
กัมมชรูป, พาหิรรูป, อาหารชรูป, อุตุชรูป, อสัญญสัตตกัมมชรูป ปวัตติกัมมชรูป 
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        ปญหาวาระในอารัมมณปจจยั 
        อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ คือ 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล ไดแก กุศลท่ีตนไดบําเพญ็มาแลว ไมวาจะเปนการ 
ใหทาน รักษาศีล เจริญกุศลฌาน กุศลอิภญิญา หรือ มัคคจิต เหลานี้เปนตน อันไดแก 
กุศลจิต ๒๑ เหลานี้ เปนอารัมมณปจจยัธรรม, กุศลนามขันธ ๔ ท่ีนึกถึงหรือท่ีพิจารณา 
กุศลธรรมนั้นๆ เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  กุศลเปนปจจยัแกอกุศล ไดแกการนึกถึงโลกียกศุล ๑๗ ท่ีไดบําเพ็ญมาแลว 
ทําใหเกดิราคะ ทิฏฐิ วิจกิิจฉา อุทธัจจะ หรือโทมนัสข้ึนได โลกยีกุศลจติ ๑๗ จึงเปน 
อารัมมณปจจยัธรรม อกุศลจิตท่ีเกิดข้ึน เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
        ๓.  กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ คือ กศุลไดแกกุศลจติ ๒๑ เปน อารัมมณ- 
ปจจัยธรรม อัพยากตะ ไดแก ตทาลัมพนะ ๑๑, กามกิริยา ๑๐ (เวนปญจทวาราวัชชนจติ 
๑), วญิญาณัญจายตนะ วิบาก ๑ กิริยา ๑, เนวสัญญา นาสัญญายตนะ วิบาก ๑ กิริยา 
๑, กิริยาอภิญญา ๑ เปนอารัมณปจจยุบบันนธรรม 
        กลาวคือ กุศลกามชวนจิต เปนอารัมมณปจจยัธรรม ใหเกดิตทาลัมพนะ ๑๐ เปน 
อารัมมณปจจยุุบบันนธรรม 
        - อรหัตตมัคคจิต เปนอารัมมณปจจยัธรรม ใหเกิด มหากิริยาจิต (ในปจจเวกขณะ) 
เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
        หมายความวา พระอรหันต พจิารณากุศลตางๆ ท่ีเคยทําไวแตกอนๆ ก็ดี พิจารณา 
กุศล โดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ดี ธรรมตางๆ เหลานี้ท่ีหนวงมาเปนอารมณ 
นั้น เปนอารัมมณปจจยัธรรม, มหากิริยาจติ ท่ีพิจารณาธรรมเหลานั้นเปนอารัมมณปจจ- 
ยุบบันนธรรม 
        พระอรหนัต ผูไดอภิญญา พิจารณากศุลจิตท่ีเกิดแลวแกตนและผูอ่ืน และท่ีจะเกิด 
ตอไปภายหนา กุศลเหลานี้เปนอารัมมณปจจัยธรรม, กิริยาอภิญญาจิต ท่ีพิจารณากุศลเหลานั้น 
เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม  
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        - อากาสานัณจายตนกุศลจิต ท่ีเกิดมาแลวในภพนี้ หรือภพกอน เปนอารัมมณ- 
ปจจัยธรรม, วญิญานัญจายตนวิบาก หรือ วญิญาณัญจายตนกิริยา เปนอารัมมณปจจยุบบันน- 
ธรรม 
        - อากิณจญัญายตนกุศลจิต ท่ีเกิดมาแลวในภพนี้หรือภพกอน เปนอารัมมณ- 
ปจจัยธรรม, เนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก หรือ เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา เปนอารัมมณ- 
ปจจยุบบันนธรรม 
        - กุศลจิต เปนอารัมมณปจจัยธรรม, มโนทวาราวัชชนจิต เปนอารัมมณปจจ- 
ยุบบันนธรรม 
        ๔.  อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ไดแก อกุศลท่ีตนไดและทํามาแลวนัน้เปนอารัมมณ- 
ปจจัยธรรม สามารถทําใหอกุศลจิต โลภ โกรธ หลง เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรมข้ึนได 
        ๕.  อกุศลเปนปจจัยแกกุศล ไดแก อกศุล ๑๒ เปนปจจัยใหเกิดมหากุศล หรือ 
อภิญญากุศลได เชน 
        - พระเสกขบุคคล พิจารณาอกุศลท่ีละไดแลวและอกุศลท่ียังคงเหลืออยู (คือท่ียัง 
ละไมได) อกุศลดังกลาวนี้เปน อารัมมณปจจัยธรรม, มหากุศลท่ีพิจารณา อกุศลเหลานัน้ 
เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
        - พระเสกขบุคคลและปุถุชน พิจารณาอกุศลโดยความเปนอนจิจัง ทุกขัง อนัตตา 
อกุศลนั้นเปน อารัมมณปจจยัธรรม, มหากศุลท่ีพิจารณาอกุศลนั้นเปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
        - พระเสกขบุคคลและปุถุชนผูไดอภญิญาเจโตปริยญาณ พิจารณารูอกุศลจิตท่ีเกดิ 
ข้ึนในอดีต อนาคต ปจจุบัน ท้ังของตนเองและของผูอ่ืน อกุศลนั้นเปนอารัมมณปจจยัธรรม, 
อภิญญากุศลจติ เปนอารัมมณปจจยุบบันธรรม 
        - อกุศลเปนปจจยัแกอพยากตะ คือ อกุศลไดแก อกศุลจิต ๑๒ เปนอารัมมณ- 
ปจจัยธรรม, อัพยากตะ ไดแก ตทาลัมพนะ ๑๑ กามกิริยาจิต ๑๐ (เวนปญจทวาราวัชชนจิต ๑) 
และอภิญญากริิยาจิต ๑ เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม เชน 
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        - พระอรหันต พจิารณากิเลสท่ีละแลวก็ดี ท่ีเคยเกิดมาแตกอนๆ กด็ ีกิเลส 
เหลานั้นเปนอารัมมณปจจยัยธรรม. กิริยาจิตท่ีพิจารณากิเลสนั้นๆ เปนอารัมมณยุบบันนธรรม 
        - พระอรหันต พจิารณาอกุศลจิต ๑๒ ท่ีเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ท้ังของตน 
และของผูอ่ืนเปนอารัมมณปจจัยธรรม. อภญิญากิริยาจิตท่ีรูอกุศลนั้นๆ เปนอารัมมณปจจ- 
ยุบบันนธรรม 
        - อกุศลจติ ๑๒ ท่ีเปนอารมณของอภญิญากิริยาจิตน้ัน เปนอารัมมณปจจยัธรรม, 
อภิญญากิริยาจิต ๑ อาวัชชนจิต ๑ (คือมโนทวาราวัชชนจติ) ท่ีพิจารณาอกุศลจิตนั้น เปน 
อารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
        ๗.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอพยากตะ คือ อัพยากตะท่ีเปนอารัมมณปจจยัธรรม 
ไดแก วิบากจิต ๓๖, กิริยาจติ ๒๐, รูป ๒๘ และนิพพาน, อัพยากตะท่ีเปนอารัมมณปจจ- 
ยุบบันนธรรมน้ัน ไดแก กามวิบาก ๒๓, กามกิริยา ๑๑, วิญญาณัญจายตนกิริยา ๑, เนา- 
สัญญานาสัญญายตนกิริยา ๑, อภิญญากิริยา ๑ และ ผลจิต ๔ เชน 
        - อรหัตตผลจิต หรือนิพพาน เปนอารัมมณปจจยัธรรม, มหากิริยาจิตท่ีพิจารณษ 
อรหัตตผลจิต หรือพิจารณานิพพาน โดยปจจเวกขณะ เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
        - นิพพานที่เปนอารมณของมูลจิต เปนอารัมมณปจจัยธรรม, ผลจิต ๔ ดวง 
มโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง เปนอารัมณปจจยุบบันนธรรม 
        - วัตถุรูปท้ัง ๖, อารมณท้ัง ๖, โลกิยวปิากจิต ๓๒, กิริยาจิต ๒๐ ท้ังของตน 
และของผูอ่ืน เปนอารัมมณปจจัยธรรม มหากิริยาจิตของพระอรหันตท่ีพิจารณาอารมณเหลา 
นั้นโดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
        - รูป เสียง วิบากจิต ๓๑ กิริยาจิต ๒๐ ท่ีเปนอารมณของอภิญญาจิตเปน 
อารัมมณปจจยัธรรม อภิญญากิริยา ๑ มีหทูิพย ตาทิพย เปนตน ของพระอรหันตท่ีรูอารมณ 
เหลานั้น เปนอารัมมณปจจายุบบันนธรรม 
        - อากาสานัญจายตนกิริยา และอากิญจัญญายตนกิริยา เปนอารัมมณปจจยัธรรม, 
วิญญาณัญจายตนกิริยา และเนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
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        - ปญจารมณ เปนอารัมมณปจจยัธรรม, ทวิปญจวิญญาณ ๑๐ เปนอารัมมณ- 
ปจจยุบบันนธรรมวิปากจิต ๓๖, กิริยาจิต ๒๐ รูป ๒๘ รูป ท่ีเปนไปในกาลท้ัง ๓ ท้ังของตนและ 
ของผูอ่ืน เปนอารัมมณปจจยัธรรม, มโนทวาราวัชชนจิต เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
        ๘.  อัพยากตะ เปนปจจยัแกกุศล ไดแก วิปากจิต ๓๕ (เวนอรหัตผล) 
กิริยาจิต ๒๐, รูป ๒๘, นิพพาน เปนอารัมมณปจจยัธรรม, มหากุศล ๘ มัคคจิต ๔ และ 
อภิญญากุศล ๑ เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม เชน 
        - ผลเบ้ืองตํ่า ๓ หรือนิพพาน เปนอารัมมณปจจยัธรรม มหากุศลจติของพระ- 
เสกขบุคคลท่ีพิจารณา (ปจจเวกขณะ) อารมณเหลานัน้ เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
        - นิพพาน เปนอารัมมณปจจัยธรรม, โคตรภู หรือโวทาน คือ มหากุศลญาณ 
สัมปยุตตก็ดี มัคคจิต ๔ ท่ีกําลังเกิดข้ึนนัน้ก็คือ เปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
        - วัตถุ ๖. อารมณ ๖, โลกียวิปากจิต ๓๒, กิริยาจิต ๒๐ เกิดข้ึนแกตนเอง 
หรือของผูอ่ืนในการท้ัง ๓ เปนอารัมมณปจจัยธรรม, มหากุศลท่ีพิจารณาอารมณนัน้ๆ เปน 
อารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
        - พระสกขบุคคลและปุถุชน พิจารณา รูป เสียง วิบากจิต กิริยาจิต ดวย 
อภิญญากุศล อารมณเหลานีเ้ปนอารัมมณปจจัยธรรม อภิญญากุศลจิตท่ีรูเห็นอารมณเหลานัน้ 
แตนับเปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
        ๙.  อัพยากตะ เปนปจจยัแกอกุศล ไดแก วตัถุ ๖, อารมณ ๖, โยกิย- 
วิบากจิต ๓๒ กิริยาจิต ๒๐ รูป ๒๘ ของตนเองและของผูอ่ืนในกาลท้ัง ๓ เหลานี้เปนอารมณ 
เม่ือใด เม่ือนัน้ก็เปนอารัมมณปจจยัธรรม ทําใหอกุศลจติมีโลภะเปนตนเกิดข้ึนได, อกุศลจิต 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะอารมณเหลานั้นเปนอารัมมณปจจยุบบันนธรรม 
                                                ปจจัยท่ีเกิดรวมดวยกันได มี ๘ ปจจัย คือ 
        ๑.  อารัมมณปจจยั 
        ๒.  อารัมมณาธิปติปจจยั 
        ๓.  วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย  
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        ๔.  อารัมมณูปนิสสยปจจัย 
        ๕.  อารัมมณปุเรชาตปจจัย 
        ๖.  วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจยั 
        ๗.  อารัมมณปุเรชาตัตตถิปจจัย 
        ๘.  อารัมมณปุเรชาตอวคิตปจจัย 
                                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
        อธิปติปจจัย ไดแก ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนอธิบดี คือเปนสวนยิ่งใหญ 
เปนสวนเดนพเิศษ อธิปติปจจัย จําแนกออกไดเปน ๒ คือ 
        ๑.  อารมณ ๖ อยางใดอยางหนึ่ง ท่ีพึงกระทําใหเอาใจใสเปนพิเศษ ชวยอุปการะ 
แกนามนั้น ช่ือวา อารัมมณาธิปติปจจัย 
        ๒.  อธิบดีท้ัง ๔ มี ฉันทาธิปติ เปนตน เปนปจจัยชวยอุปการะแกนาม รูปท่ีเกิด 
ข้ึน พรอมกันกับคนนั้น ช่ือวา สหชาตาธิปติปจจัย 
        ๓.  อธิบดีท้ัง ๔ มี แนทาธิปติ เปนตน เปนปจจัยชวยอุปการะแกนาม รูปท่ีเกิด 
ข้ึนพรอมกันกบัคนนั้น ช่ือวา สหาชาตาธิปติปจจัย 
        พึงทราบอรรถาธิบายโดยสังเขปดังตอไปนี ้
                                                        อารัมมณาธิปติปจจยั 
        วาโดย อาการ นามรูป เปนปจจยัธรรม, นามเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนอารัมมณชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมนั้นไดแก อารมณ 
นั้นเอง 
        วาโดย กาล เปนไดท้ัง อดีต อนาคต ปจจุบัน และกาลวิมุติ 
        วาโดย สัตติ มีท้ัง ชนกสัตติและอุปถัมภาสัตติ 
        วาโดย องคธรรม คือ องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก นีผันนรูป ๑๘ ท่ีเปน 
อิฏฐารมณ, จติ ๘๘ (เวนโทสจิต ๒ โมหจิต ๒ ทุกขกายวิญญาณ ๒), เจตสิก ๔๗ (เวน 
โทสะ อิสสะ มัจฉริยะ กุกกจุจะ วิจกิิจฉา) และนิพพาน 
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        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก โลภมูลจิต ๘, มหากุศล ๘, มหา 
กิริยาญาณสัมปยุตต ๔, โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๔๕, (เวนโทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกจุจะ 
วิจิกจิฉา อัปปมัญญา ๒) 
        องคธรรมของปจจนิกธรรม ไดแก โลกียจิต ๘๑ เจตสิก ๕๒ และรูปท้ังหมด 
ท่ีไมเปนอิฏฐารมณ 
        ปญหาวาระในอารัมมณาธิปติปจจยั 
        อารัมมณาธิปติปจจัย มี ๗ วาระ คือ 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล คือ กุศลท่ีไดบําเพ็ญมาแลว อันไดแกกศุลจิต ๒๐ 
(เวนอรหัตตมัคค) ซ่ึงทําใหซาบซ้ึงตรึงใจเปนพิเศษก็ดี ฌานท่ีไดถึงท่ีแลว อันไดแก 
มัคคตกุศลจิต ๔ ก็ดี โคตรภแูละโวทาน อันไดแก มหากศุลญาณสัมปยุตจิต ๔ กด็ี และ 
มัคคจิตเบ้ืองตํ่า ๓ อันเกิดข้ึนแลวแกพระเสกขบุคคลก็ดี ธรรมเหลานี้เปนอารัมมณาธิปติปจจัย 
ธรรม มหากุศลจิตท่ีพิจารณาธรรมนั้นๆ เปนอารัมมณาธิปติปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล คือ กุศลท่ีไดบําเพ็ญมาแลว อันไดแก โลกิยกุศล 
๑๗ เม่ือนึกถึงกุศลเหลานี้โดยความเอาใจใสเปนพิเศษ ก็เปนอารัมมณาธิปติปจจัยธรรม ทํา 
ใหเกดิคะ ทิฏฐิ ราคะ ทิฏฐิ คือ อกุศลจิต ท่ีเกิดข้ึนโดยอารมณเหลานี้ เปนอารัมมณา- 
ธิปติปจจยุบบันนธรรม- 
        ๓.  กุศลเปนปจจยัแก อัพยากตะ ไดแก กุศล คือ อรหัตตมัคค ๑ เปน 
อารัมมณาธิปติปจจัยธรรม, มหากิริยาจิต (ในปจจเวกขณวิถี) ท่ีพิจารณาอรหัตตมัคคนั้น 
เปนอารัมมณาธิปติปจจยุบบันนธรรม 
        ๔.  อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ไดแก ผูท่ีเพลิดเพลินตอราคะ ตอทิฏฐิ โดย 
ความเอาใจใสเปนพิเศษ อันไดแก โลภจิต ๘ ดวงนัน้ เปนอารัมมณาธิปติปจจัยธรรม ทํา 
ใหเกดิราคะ ทิฏฐิข้ึนอีก ราคะ ทิฏฐิ อันไดแก โลภมูลจิต ๘ ท่ีเกิดข้ึนอีกนี้เอง เปน 
อารัมมณาธิปติปจจยุบบันนธรรม  
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        ๕.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก อรหัตผลจิตหรือนิพพานเปน 
อารัมมณาธิปติปจจัยธรรม มหากิริยาจิต (ในปจจเวกขณวิถี) ท่ีพิจารณาอรหัตผลจิต ก็ด ี
พิจารณานพิพานก็ดี เปนอารัมมณาธิปติปจจยุบบันนธรรม 
        ๖.  อัพยากตะเปนปจจยัแกกุศล ไดแก ผลจิตเบ้ืองตํ่า ๓ หรือนิพพาน เปน 
อารัมมณาธิปติปจจัยธรรม มหากิริยาจิต พระเสกขบุคคล ๓ ท่ีพิจารณา (ปจจเวกขณะ) 
ผลจิตหรือนิพพานเปนอารัมมณาธิปติปจจยุบบันนธรรม 
        นิพพาน เปนอารัมมณาธิปติปจจัยธรรม, โคตรภูของติเหตุกปุถุชน โวทาน ของ 
พระเสกบุคคล ๓ อันไดแกมหากุศลญาณสัมปยุตต ๔ และมัคคจิต ๔ ของมัคคบุคคล ๔ 
เปนอารัมมณาธิปติปจจยุบบันนธรรม 
        ๗.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอกุศล ไดแก การเอาใจใสเปนพิเศษในวตัถุ ๖, 
กามอารมณ ๕, โลกิยวิบาก ๓๑ (เวนทุกขสหคตกายวิญญาณ ๑) และกิริยาจิต ๒๐ เปน 
อารัมมณาธิปติปจจัยธรรม. เกิดความเพลิดเพลิน มีราคะ ทิฏฐิ อันไดแกโลภจิต ๘ ข้ึน 
เปนอารัมมณาธิปติปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๘ ปจจยั คือ 
        ๑.  อารัมมณาธิปติปจจยั 
        ๒.  อารัมมณปจจยั 
        ๓.  วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 
        ๔.  อารัมมณูปนิสสยปจจัย 
        ๕.  อารัมมณปุเรชาตปจจัย 
        ๖.  อารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจยั 
        ๗.  อารัมมณปุเรชาตอวคิตปจจัย 
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        วาโดย อาการ นามเปนปจจัยธรรมรูปเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนสหชาตชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมและปจจยบุบันนธรรม 
เกิดรวมในจติดวงเดียวกัน 
        วาโดย กาล เปนไดเฉพาะในกาลท่ีเปนปจจุบัน 
        วาโดย สัตติ มีท้ัง ชนกสัตติ และอุปถัมภาสัตติ 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก ฉันทเจตสิก วิริยเจตสิก ปญญาเจตสิก ท่ีใน 
สาธิปติชวน ๕๒ (คือชวนจิต ๕๕ เวน หสิตุปปาทจิต ๑ โมหมูลจิต ๒ จึงเหลือ ๕๒) และ 
จิต เฉพาะสาธิปติชวนจิต ๕๒ 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก สาธิปติชวนจิต ๕๒, เจตสิก ๕๐ 
(เวนวจิิกิจฉาเจตสิก ๑ ละเวนฉันทะ วิริยะ ปญญา ในขณะท่ีเปนอธิบดี ๑ จิตตชรูปท่ีเกิด 
ดวยสาธิปติชวนติต ๕๒ นั้น 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก กามจิต ๕๔ ท่ีไมไดเกดิรวมกับอธิบดี 
องคธรรมของอธิบดี เฉพาะองคท่ีกําลังเปนอธิบดี มัคคตวิบาก ๙, จิตตชรูป ท่ีไมไดเกิด 
รวมกับอธิบด,ี ขัมมชรูป, อุตุชรูป, อาหารชรูป 
                                        ปญหาวาระในสหชาตาธิปติปจจยั 
        สหชาตาธิปติปจจัยมี ๗ วาระ คือ 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล ไดแก กุศลอธิบดี ๔ องคใดองคหนึ่งในมหากุศล ๘, 
มัคคตกุศล ๙ มัคคจิต ๔ เปนสหชาตาธิปติปจจัยธรรม นามขันธ ท้ังหลายท่ีสัมปยุตยดวย 
กุศลอธิบดีนั้น อันไดแก กุศลจิต ๒๑ เปนสหชาตาธิปติปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก กุศลอธิบดี ๔ องคใดองคหนึ่งใน 
กุศลจิต ๒๑ เปนสหชาตาธิปติปจจัยธรรม, กุศลสาธิปติจิตตชรูป เปนสหชาตาธิปติปจจยุบ- 
บันนธรรม  
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        ๓.  กุศลเปนปจจยัแกกศุลและอัพยากตะ ไดแก กุศลอธิบดี ๔ องคใดองค 
หนึ่งในกุศลจติ ๒๑ เปนสหชาตาธิปติปจจยัธรรม, กุศลจิต ๒๑ ดวย และกุศลสาธิปติจิตตชรูป 
เปนสหชาตาธิปติปจจยุบบันนธรรม 
        ๔.  อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ไดแก อธิบดี ๓ (เวนวมัิงสาธิปติ) องคใดองค 
หนึ่งในโลภมูล ๘ โทลมูล ๒ เปนสหชาตาธิปติปจจัยธรรม นามขันธท้ังหลายท่ีสัมปยุตตดวย 
อกุศลอธิบดีนั้น อันไดแก โลภมูลจิต ๘ โทสลูลจิต ๒ เปนสหชาตาธิปติปจจยุบบันนธรรม 
        ๕.  อกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ ไดแก อกุศลอธิบดี ๓ องคใดองคหนึ่งใน 
อกุศลจิต ๑๐ เปนสหชาตาธิปติปจจัยธรรม, จิตตชรูปท่ีเกดิรวมดวยอกุศลจิต ๑๐ ดวงนัน้ 
เปนสหชาตาธิปติปจจยุบบันนธรรม 
        ๖.  อกุศลเปนปจจยัแกอกุศลและอัพยากตะ ไดแก อกศุลอธิบดี ๓ องคใด 
องคหนึ่งในอกุศลจิต ๑๐ เปนสหชาตาธิปติปจจัยธรรม อกุศลจิต ๑๐ คือ โลภมูลจิต ๘ 
โทสมูลจิต ๒ และ อกุศลสาธิปติจิตตชรูปดวย เปนสหชาตาธิปติปจจยบุบันนธรรม 
        ๗.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก อธิบดี ๔ องคใดองคหนึ่งท่ีใน 
สเหตุกกริยาจติ ๑๗ ท่ีในผลจิต ๔ เปนสหชาตาธิปติปจจยัธรรม สเหตุกกิริยาจติ ๑๗ ผล- 
จิต ๔ และอพยากตสาธิปติจติตชรูป เปนสหชาตาธิปติปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมกนัได มี ๑๓ ปจจยั คือ 
        ๑.  สหชาตาธิปติปจจัย 
        ๒.  เหตุปจจัย 
        ๓.  สหชาตปจจัย 
        ๔.  อัญญมัญญปจจัย 
        ๕.  สหชาตนิสสยปจจยั 
        ๖.  วิปากปจจัย  



สังคหะ(๘) - หนาท่ี 16 
                                                                        ๑๖ 
        ๗.  นามอาหารปจจัย 
        ๘.  สหชาตินทริยปจจยั 
        ๙.  มัคคปจจัย 
        ๑๐. สัมปยุตตปจจยั 
        ๑๑. สหชาตวิปปยุตตปจจัย 
        ๑๒. สหชาตัตถิปจจัย 
        ๑๓.  สหชาตอวิคตปจจยั 
                                                        ๔.  อนนัตรปจจัย 
        อนันตรปจจัย ไดแก ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความตอเนื่องกันไมระหวางค่ัน 
        วาโดย อาการ นามเปนปจจัยธรรม, นามเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนอนันตรชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมนั้นชวยอุปการะให 
ปจจยุบบันนธรรม เกิดโดยไมมีระหวางค่ัน 
        วาโดย กาล เปนอดีตกาล หมายความวา ปจจยัธรรมนั้นตองดับไปเสียกอน จึง 
จะชวยอุปการะใหปจจยุบบันนธรรมเกิดได 
        วาโดย สัตติ เปนธรรมสัตติแตยานเดยีว 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจยธรรม ไดแก จติ ๘๑ เจตสิก ๕๒ ท่ีเกิดกอน (เวน 
จุติจิตของพระอรหันต) 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก จิต ๘๑ เจตสิก ๕๒ ท่ีเกดิทีหลัง 
รวมท้ังจุติจิตของพระอรหันตดวย 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก รูปท้ังหมด 
        ขอสังเกต อนันตรปจจยันี้เกี่ยวแกวิถีจติิมาก ถาไดนําวิถีจิติมาพิจารณารวมพรอม 
กับปจจยันี้ดวย ก็จะทําใหเกดิความเขาใจไดเปนอยางด ี
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        ปญหาวาระในอนันตรปจจัย 
        อนันตรปจจัยมี ๗ วาระ คือ 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล โลกียกุศลชวน ๑๗ ดวงที่เกิดกอน (เวนชวนดวง 
สุดทาย) เปนอนันตรปจจยั, กุศลชวนะท่ีเกดิทีหลัง (เวนชวนะดวงแรก) อันไดแก กุศลชวนะ 
๒๑ เปนอนันตรปจจยุบบันนธรรม กลาวคือ 
        - มหากุศล ๘ ท่ีเกิดกอนเปนอนนัตรปจจัยธรรม มหากุศล ๘ ท่ีเกดิทีหลังเปน 
อนันตรปจจยบุบันนธรรม 
        - มหากุศล ๔ ท่ีเกิดกอนเปนอนนัตรปจจัยธรรม มัคคจิต ๔ ท่ีเกดิทีหลังเปน 
อนันตรปจจยบุบันนธรรม 
        - มหากุศล ๔ ท่ีเกิดกอนเปนอนนัตรปจจัยธรรม, มหัคคตกุศล ๔ ท่ีเกิดทีหลัง 
เปนอนันตรปจจยุบบันนธรรม 
        - มหัคคตกุศล ๙ ท่ีเกิดกอน เปนอนันตรปจจัยธรรมมหัคคตกุศล ๙ ท่ีเกิดที 
หลังเปนอนันตรปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก กุศลชวนะ ๒๑ ดวงสุดทายเปนอนนัตร- 
ปจจัยธรรม ตทาสัมพนะ ๑๑, มหัคคตวิบาก ๙, ผลจิต ๔ เปนอนันตรปจจยุบบันนธรรม 
กลาวคือ 
        - มหากุศล ๘ เปนอนันตรปจจัย ตทาลัมพนะ ๑๑ ภวังคจิต ๑๔ ท่ีเกิด 
ทีหลัง เปนอนนัตปจจยุบบันนธรรม 
        - มหัคคตกุศล ๙ เปนอนันตรปจจยั ตเิหตุกภวังคจิต ๑๓ ภวงัคจิต ๑๙ ท่ี 
เกิดทีหลัง เปนอนันตรปจจยบุบันนธรรม 
        - มัคคจิต ๔ เปนอนนัตรปจจัย ผลจิต ๔ ภวังคจิต ๑๓ ท่ีเกิดทีหลัง เปน 
อนัตรปจจยุบบันนธรรม 
        - อนุโลมญาณ ๓ เปนอนันตรปจจยั ผลสมาบัติ ๓ ภวังคจิต ๑๙ ท่ีเกิดที- 
หลัง เปนอนันตรปจจยุบบันนธรรม  
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        - เนวสัญญานกุศล ๑ เปนอนันตรปจจยั อนาคามิผล ๑ ภวังคจิต ๑๙ ท่ี 
เกิดทีหลัง เปนอนันตรปจจยบุบันนธรรม 
        ๓.  กุศลเปนปจจยัแกอกุศล อกุศลชวนะ ๑๒ ท่ีเกดิกอน (เวนดวงสุดทาย) 
เปนอนันตรปจจัยธรรม. อกศุลชวนะ ๑๒ ท่ีเกิดทีหลัง (เวนดวงแรก) เปนอนันตรปจจยุบ- 
บันนธรรม 
        ๔.  อกุศลเปนปจจัยแกอพยากตะ ไดแก อกุศลชวน ๑๒ ดวงสุดทาย เปน 
อนันตรปจจยัธรรม ตทารัมพนะ ๑๑, มหัคคตวิบาก ๙, ภวังคจติ ๑๙ เปนอนันตรปจจยุบ- 
บันนธรรม 
        ๕.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก วิบากจิต ๓๖ (เวนจุตจิิตของ 
พระอรหันต) กิริยาจิต ๒๐ ท่ีเกิดกอนๆ เปนอนันตรปจจัยธรรม วิบากจิต ๓๖, กิริยาจิต ๒๐ 
ท่ีเกิดทีหลังนัน้เปนอนนัตรปจจยุบบันนธรรม 
        ๖.  อัพยากตะเปนปจจยัแกกุศล ไดแก มโนทวาราวัชชนจิต ๑ เปนอนันตร- 
ปจจัยธรรม, ชวนดวงท่ี ๑ ของมหากุศลจิต ๘ เปนอนันตรปจจยุบบันนธรรม 
        ๗.  อัพยากตะเปนปจจยัอกุศล ไดแก มโนทวาราวัชชนจิต ๑ เปน อนันตร- 
ปจจัยธรรม, ชวนดวงท่ี ๑ ของ อกุศลจิต ๑๒ เปนอนนัตรปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๗ ปจจยั คือ 
        ๑.  อนันตรปจจัย 
        ๒.  สมนนัตรปจจัย 
        ๓.  อนันตรรูปนิสสยปจจัย 
        ๔.  อาเสวนปจจัย 
        ๕.  นานกัขณิกกัมมปจจัย 
        ๖.  นัตถิปจจัย 
        ๗.  วิคตปจจัย  
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                                                        ๕.  สมนันตรปจจยั 
        สมมันตรปจจัยนี้ เปนเชนดียวกนักับอนันตรปจจยัท่ีกลาวมา ตางกันแตท่ีพยัญชนะ 
สวนอรรถ คือเนื้อความหรือความหมายของปจจัยท้ัง ๒ นี้เหมือนกันทุกประการ ไมผิดแผก 
แตกตางกนัเลย ดังท่ีพระอรรถกถาจารยกลาวไววา 
        โย อนนตฺรปจฺจโย. เสฺวว สมนนฺตรปจฺจโย พยฺฺชนมตฺตเมว เหตถฺ นาน 
อุปจยสนฺตติ อาทีสุ วิย อธิวจนนิรุตฺติทุกาทีสุ วิย จ. อตฺถโต ปน นาน นตฺถิ 
        ธรรมใดเรียกวา อนันตรปจจัย ธรรมนั้นแลเรียกวาสมนันตรปจจยั คือ ปจจยั ๒ 
อยางนี้ ตางกนัแตเพยีงพยัญชนะเทานัน้ เชนเดียวกับคําวา ปุปจยะ สันตติ และคําวา 
อธิวจนทุกะ นรุิตตทุกะ เปนตน ซ่ึงวาโดยเนื้อความแลว ไมแตกตางกันเลย 
        แตอาจารยรุนหลังบางทานกลาววา ปจจัยท้ัง ๒ อยางนี้ แตกตางกันบางเล็กนอย 
กลาวคือ ปจจยัธรรมท่ีเกิดกอนและดับลงไปแลว มีอํานาจทําใหปจจยบุบันนธรรม เกิดข้ึน 
ตอเนื่องกับตนโดยไมมีระหวางค่ัน นี้เปน อนันตรปจจัย สวนปจจยัธรรมท่ีเกิดข้ึนกอนและ 
ดับลงแลว มีอํานาจทําใหปจจยุบบันธรรมเกิดข้ึนตอเนื่องกับตนอยางกระช้ันชิดติดตอกันไป 
ไมมีระหวางค่ันเลยทีเดยีว ท้ังไมสับสนคือไมสับลําดับกันดวย นี้เปน สมนันตรปจจยั เชน 
เม่ือปญจทวาราวัชชนจิตเกิดข้ึนและดับไปกอนแลว ตอจากนั้นทวิปญจวิญญาณจิตก็ตองเกิดข้ึน 
ตอเนื่องทันที จะขามลําดับไปถึง สัมปฏิจฉนจิตหาไดไม 
        เม่ือแสดงอนันตรปจจยัแลว ยังแสดง สมนันตรปจจยัซํ้าอีก ก็เพื่อจะย้ําใหหนักแนน 
วา จิตท่ีเกิดกอนตองดับไปเสียกอน แลวจึงจะเกดิจิตอีกดวงหน่ึงทีหลังได เปนดังนี้ตดิตอกันไป 
โดยไมขาดสาย จะไดตระหนักแนวาจิตนีไ้มไดตั้งอยูตลอดไปจนถึงเวลาตาย จึงจะดับไปคร้ังหนึ ่
เพราะตามสภาวะน้ัน จิตเกิดดับอยูไมวายแมถึงเวลาตาย คือจุติจิตเกดิข้ึนและดับไปแลวก็ยังมี 
ปฏิสนธิจิตมาสืบตอไปไมขาดสายไดเลย ท้ังนี้ก็ดวยอํานาจแหง อนันตรปจจัยสมนนัตรปจจัย 
                                                                ๖.  สหชาตปจจัย 
        สหชาตปจจัย ไดแก ธรรมท่ีชวยอุปการะ โดยความเกิดพรอมกนั เกิดข้ึนรวมกัน 
        วาโดย อาการ นามรูปเปนปจจยัธรรม, นามรูปเปนปจจยุบบันนธรรม  
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        วาโดย ชาติ เปนสหชาตชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมเกิดพรอมกับปจจ- 
ยุบบันนธรรมและชวยอุดหนุนปจจยุบบันนธรรมดวย 
        วาโดย กาล เปนปจจุบันกาล หมายความวา ปจจัยธรรมนั้นยังอยูในระหวาง 
อุปาทะ ฐิต ภังคะ คือยังไมทันดับไป 
        วาโดย สัตติ มีท้ัง ชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก จติ ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท้ังในปฏิสนธิกาล 
และในปวัตตกาล, มหาภูตรูปท่ีเกิดดวยสมฏุฐานท้ัง ๔ ท้ังในปฏิสนธิกาล และในปวตัติกาล, 
หทยวัตถุกับปญจโวการปฏิสนธิ ๑๕ ดวง เจตสิก ๓๕ 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ มหาภูตรูป 
กับอุปาทายรูปท่ีเกิดดวยสมฏุฐานท้ัง ๔ หทยวัตถุกับปญจโวการปฏิสนธิ ๑๕ เจตสิก ๓๕ 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไมมี เพราะปจจยันี้ไมมีธรรมท่ีไมใชผล 
                                                ปญหาวาระในสหชาตปจจยั 
        สหชาตปจจัยนี้มี ๙ วาระ 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล ไดแก กุศลจิต ๒๑ คือ กุศลนามขันธ ๔ แลวแต 
จะยกเอาขันธใดวาเปนปจจยั ขันธนั้นก็เปนสหชาติปจจยัธรรม. กุศลจิต ๒๑ คือ กุศลนามขันธ 
เหลือก็เปนชาตปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก กุศลจิต ๒๑ เปนสหชาติปจจัยธรรม. 
จิตตชรูปท่ีเกิดดวยกุศลจิตนัน้ก็เปนสหชาตปจจยุบบันนธรรม 
        ๓.  กุศลเปนปจจยัแกกศุลและอัพยากตะ ไดแก กุศลจิต ๒๑ เปน สหชาต- 
ปจจัยธรรม, กศุลจิต ๒๑ ดวย จิตตชรูปท่ีเกิดดวยกุศลจิตนั้นดวย เปนสหชาตปจจยุบบันนธรรม 
        ๔.  อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ไดแก อกุศลจิต ๑๒ คือ อกุศลนามขันธ ๔ 
แลวแตจะยกเอาขันโใดวาเปนปจจยั ขันธนั้นก็เปนสหชาตปจจัยธรรม, อกุศลจิต ๑๒ คือ 
อกุศลนามขันธท่ีเหลือ ก็เปนสหชาตปจจยุบบันนธรรม 
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        ๕.  อกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ ไดแก อกุศลจิต ๑๒ เปนสหชาตปจจัยธรรม 
อกุศลจิต ๑๒ ดวง จิตตชรูปท่ีเกิดดวยอกุศลจิตนั้นดวย เปนสหชาตปจจยุบบันนธรรม 
        ๖.  อกุศลเปนปจจยัแกอกุศลและอัพยากตะ ไดแก อกศุลจิต ๑๒ เปนสห- 
ชาตปจจัยธรรม อกุศลจิต ๑๒ ดวย จิตตชรูปท่ีเกิดดวยอกุศลจิตนั้นดวย เปนสหชาตปจจ- 
ยุบบันนธรรม 
        ๗.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแกวิบากจิต ๓๖ คือ วิบากนาม 
ขันธ ๔, กิริยาจิต ๒๐ คือ กิรยานามขันธ ๔ เปนสหชาตปจจัยธรรม, วิบากจิต ๓๖ คือ 
วิบากนามขันธ ๔, กิริยาจิต ๒๐ คือ กิริยานามขันธ ๔, วิบากจิตตชรูปกิริยาจิตตรูปตาม 
สมควร เปนสหชาตปจจยุบบันนธรรม 
        มหาภูตรูปท่ีเกิดดวยสมฏุฐานท้ัง ๔ แลวแตจะยกเอารูปใดวาเปนสหชาตปจจยัธรรม 
รูปท่ีเหลือก็เปนสหชาตปจจยุบบันนธรรม 
        มหาภูตรูปท่ีเกิดดวยสมฏุฐานท้ัง ๔ เปนสหชาตปจจยัธรรม อุปาทายรูปท่ีอาศัยเกิด 
กัมมหาภูตรูปนั้น เปนสหชาตปจจยุบบันนธรรม 
        ๘.  กุศลดวยอพยากตะดวยเปนปจจัยแกอพยากตะ กุศลจิต ๒๑ คือ กุศล 
นามขันธ ๔ ดวยและมหาภูตรูปท่ีเกิดจากกุศลจิตนั้นดวย เปนสหชาตปจจัย กุศลจิตชมหาภูตรูป 
ท่ีเหลือ และกุศลจิตตชอุปาทายรูป เปนสหชาตปจจยุบบันนธรรม 
        ๙.  อกุศลและอัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก อกุศลจิต ๑๒ คือ 
อกุศลนามขัน ๔ ดวย และอกุศลจิตตชมหาภูตรูปดวย เปนสหชาตปจจยั อกุศลจิตตชมหาภูตรูป 
ท่ีเหลือ และอกุศลจิตตชอบ ทายรูป เปนสหชาตปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๘ ปจจยั คือ 
        ๑.  สหชาตปจจัย 
        ๒.  อัญญมัญญปจจัย 
        ๓.  สหชาตนิสสยปจจยั 
        ๔. วิปากปจจัย  
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        ๕.  สัมปยุตตปจจยั 
        ๖.  สหชาตวิปยุตตปจจยั 
        ๗.  สหชาตตัตถิปจจัย 
        ๘.  สหชาตอวิคตปจจยั 
                                                        ๗.  อัญญมัญญปจจัย 
        อัญญมัญญะ ไดแกธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความอาศัยกันและกนั หมายความวา 
ตางตองพึ่งพิงอิงกันจึงเกิดได จึงต้ังอยูได 
        วาโดย อาการ นามรูปเปนปจจยัธรรม, นามรูปเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนสหชาตชาติ คือ ปจจยัธรรมและปจจยุบบันนธรรมนั้นเกดิรวม 
พรอมกัน 
        วาโดย กาล เปนกาลปจจุบัน คือ ปจจยัธรรมยังไมไดดับไป 
        วาโดย สัตติ มีท้ัง ชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมแหงปจจยัธรรม ไดแก นามขันธ ๔ คือ จติ ๘๙ เจตสิก ๕๒ 
มหาภูตรูปท่ีเกดิดวยสมุฏฐานท้ัง ๔, ปญจโวการปฏิสนธินามขันธ ๔ กับปฏิสนธิหทยวัตถุ 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก นามขันธ ๔ คือ จิต ๘๙ เจตสิก 
๕๒ มหาภูตรูปท่ีเกิดดวยสมฏุฐานท้ัง ๔, ปญจโวการปฏิสนธินามขันธ ๔ กับปฏิสนธิหทยวัตถุ 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก อุปาทายรูป ๒๓ (เวนหทยวตัถุ) 
        ปญหาวาระในอัญญมญัญปจจัย 
        อัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ คือ 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล ไดแกกุศลจิต ๒๑ คือ กุศลนามขันธ ๔ แลวแต 
จะยกเอาขันธใดวาเปนปจจยั ขันธนั้นก็เปนปญญมัญญปจจัยธรรม กศุลจิต ๒๑ คือ กุศล- 
นามขันธท่ีเหลือ ก็เปนอัญญมัญญปจจยบุบันนธรรม  
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        ๒.  อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ไดแก อกุศลจิต ๑๒ คือ อกุศลนามขันธ ๔ 
แลวแตจะยกเอาขันธใดวาเปนปจจยั ขันธนั้นก็เปนอัญญมัญญปจจัยธรรม, อกุศลจิต ๑๒ คือ 
อกุศลนามขันธท่ีเหลือก ก็เปนอัญญมัญญปจจยุบบันนธรรม 
        ๓.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก วิบากจิต ๓๖ คือ วิบากนามขันธ 
๔ กิริยาจิต ๒๐ คือ กิริยานามขันธ ๔ แลวแตจะยกเอาขันธใดวาเปนปจจัยขันธนัน้ก็เปน 
อัญญมัญญปจจัยธรรม วิบากจิต ๓๖ คือ วิบากนามขันธท่ีเหลือ กิริยาจิต ๒๐ คือ กิริยา 
นามขันธท่ีเหลือ ก็เปนอัญญมัญญปจจยบุบันนธรรมตามลําดับ 
        วิบากนามขันธ ๔ คือ ปฏิสนธิจิต ๑๕ (เวนอรูปปฏิสนธิ ๔) ในปฏิสนธิขณะกับ 
หทยวัตถุ แลวแตจะยกจิตหรือหทยวัตถุวาเปนปจจยั จิตหรือหทยวัตถุนัน้ก็เปนอัญญมัญญ- 
ปจจัยธรรม, จติหรือหทยวัตถุท่ีเหลือก็เปนอัญญมัญญปจจยุบบันนธรรม 
        มหาภูตรูป ๔ ท่ีเกิดดวยสมุฏฐานท้ัง ๔ แลวแตจะยกเอารูปใดวาเปนปจจยัรูปนัน้ 
ก็เปนอัญญมัญญปจจัยธรรม, รูปท่ีเหลือในสมุฏฐานนั้นก็เปนอัญญมัญญปจจัยยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันไดมี ๘ ปจจยั คือ 
        ๑.  อัญญมัญญปจจัย 
       ๒.  สหชาตปจจัย 
        ๓.  สหชาตนิสสยปจจยั 
        ๔. วิปากปจจัย 
        ๕.  สัมปยุตตปจจยั 
        ๖.  สหชาตวิปยุตตปจจยั 
        ๗.  สหชาตตัตถิปจจัย 
        ๘.  สหชาตอวิคตปจจยั 
                                                        ๘.  นิสสยปจจัย 
        นิสสยปจจัย ไดแก ธรรมท่ีชวยอุปการะ โดยความเปนท่ีอยูอาศัย 
        นิสสยปจจัย จําแนกออกไดเปน ๓ คือ 
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        ๑.  ปจจัยธรรมนั้นชวยอุปการะใหปจจยุบบันนธรรมเกิดข้ึนพรอมกับตนดวย และ 
ปจจัยธรรมนัน้เปนท่ีอิงอาศัยใหปจจยุบบันนธรรมต้ังม่ันอยูดวย อยางนี้ช่ือวา สหชาตนิสสย- 
ปจจัย 
        ๒.  ปจจยัธรรม คือ วัตถุท่ีเกิดกอนปจจยุบบันธรรม และยังไมทันดับไปนัน้ 
ไดชวยอุปการะโดยเปนท่ีอิงอาศัยใหปจจยบุบันนธรรมเกิดข้ึนดวย ใหตั้งม่ันอยูดวย อยางนี้ช่ือ 
วา วัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยั 
        ๓.  ปจจัยธรรม หมายเฉพาะหทยวตัถุ (อยางเดยีว) ท่ีเกิดกอนปจจยบุบันนธรรม 
และยังไมทันดับไปนั้นเปนอารมณดวย ชวยอุปการะโดยเปนท่ีอิงอาศัยใหปจจยุบบันนธรรมเกิด 
ข้ึนดวย ใหตั้งม่ันอยูดวย อยางนี้เช่ือวา วัตถารัมมณปุเรชาติสสยปจจัย 
        นิสสยปจจัยท้ัง ๓ ประเภทนี้มีลักษณะแตกตางกันดงันี้ 
        - สหชาตนิสสยปจจัย มีลักษณะ ๒ ประการ คือ 
        (๑)  มีลักษณะเปนสหชาต หมายความวา ปจจยัธรรมกับปจจยุบบันนธรรมนั้นเกิด 
พรอมกัน 
        (๒)  มีลักษณะเปนนิสสย หมายความวา ปจจยัธรรมเปนท่ีอาศัย เปนท่ีอิงอาศัย 
แหงปจจยุบบันนธรรม โดยอาการต้ังม่ันดวย 
        - วัตถุปุเรชาตนิสสยปจจัย มีลักษณะ ๓ ประการ คือ 
        (๑)  มีลักษณะเปนวัตถุ หมายความวา เปนท่ีตั้งของปจจยุบบันนธรรม อันได 
แกวตัถุ ๖ มีจกัขุวัตถุเปนตน หทยวัตถุเปนท่ีสุด 
        (๒)  มีลักษณะเปนปุเรชาต หมายความวา ปจจยัธรรม (คือวัตถุ ๖) นั้นเกดิ 
กอนปจจยุบบันนธรรมดวย 
        (๓)  มีลักษณะเปนนิสสย หมายความวา ปจจัยธรรม (คือวัตถุ ๖) นัน้เปนท่ี 
อาศัย เปนท่ีอิงอาศัยแหงปจจยุบบันนธรรม โดยอาการต้ังมั่นดวย 
        - วัตตารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย มีลักษณะ ๔ ประการ คือ 
        (๑)  มีลักษณะเปนวัตถุ หมายความวา เปนท่ีตั้งของปจจยุบบันนธรรม ในท่ีนี้ได 
แก หทยวัตถุโดยเฉพาะ  
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        (๒)  มีลักษณะเปนอารัมมณ หมายความวา ปจจยัธรรม (คือ หทยวตัถุ) นั้น 
เปนอารมณของปจจยุบบันนธรรมดวย 
        (๓)  มีลักษณะเปนปุเรชาต หมายความวาปจจยัธรรม (คือหทยวัตถุ) นั้นเกดิ 
กอนปจจยุบบันนธรรมดวย 
        (๔)  มีลักษณะเปนนิสสย หมายความวา ปจจัยธรรม คือหทยวตัถุ) เปนท่ีอาศัย 
เปนท่ีอิงอาศัยแหงปจจยุบบันนธรรม โดยอาการต้ังม่ันดวย 
        นิสสยปจจัย ๓ อยางนี้ มีอรรถาธิบายโดยสังเขปดังตอไปนี ้
                                                        สหชาตนิสสยปจจัย 
        สหชาตนสิสย หมายความวา เปนท่ีอิงอาศัยกันเพราะความท่ีเกิดพรอมกัน 
        วาโดย อาการ นามรูปเปนปจจยั นามรูปเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนสหชาตชาติ 
        วาโดย กาล เปนปจจุบันกาล 
        วาโดย สัตติ มีท้ังชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ 
        วาโดย องคธรรม เหมือนองคธรรมในสหชาตปจจัย 
        ปญหาวาระในนิสสยปจจัยกับจํานวนปจจัยท่ีเกิดรวมกัน ไดก็เปนเหมือนกับสหชาต- 
ปจจัยทุกประการ 
                                                   วัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยั 
        วัตถุปุเรชาต หมายความวา วัตถุ ๕ ท่ีเกดิกอน 
        วาโดย อาการ รูปเปนปจจัยธรรม, นามเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนวัตถุปุเรชาตชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมซ่ึงชวยอุปการะแก 
ปจจยุบบันนธรรมน้ัน โดยการท่ีเปนท่ีตั้งดวย และโดยการท่ีเกิดกอนดวย 
        วาโดย กาล เปนกาลปจจุบัน หมายความวา แมปจจัยธรรมจะเกิดกอน แตก ็
ยังไมทันดับไป คือ ยังอยูในระหวาง ฐีติขณะ ยังไมทันถึงภังคขณะ 
        วาโดย สัตติ มีท้ังชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ  
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        วาโดยองคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก วัตถุ ๖ คือ จักขุวตัถุ โสตวัตถุ ฆาน- 
วัตถุ ชิวหาวัตถุ กายวัตถุ และหทยวัตถุ ท่ีเกิดกอนปจจยบุบันนธรรม 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแกจิต ๘๕ (เวนอรูปวิบาก ๔) ท้ังท่ี 
แนนอนและไมแนนอน ในปญจโวการภมิู ท่ีเปนวัตติกาล 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก โลภมูลจิต ๘, โมหมูลจิต ๒ มโน- 
ทวาราวัชชนจติ ๑, มหากุศลจิต ๘, มหากิริยาจิต ๘, อรูปจิต ๑๒ และโลกุตตรจิต ๗ 
(เวนโสดาปตติมัคคจิต ๑) รวมจิต ๔๖ ดวง ท้ังท่ีแนนอนและไมแนนอน, ปญจโวการปฏิ- 
สนธิจิต ๑๕ และรูปท้ังหมด 
        ขอสังเกต 
        ท่ีวาท้ังท่ีแนนอนและไมแนนอนนั้นพึงเขาใจดังนี ้
        - ปจจยุบบันนธรรมท่ีแนนอน ไดแก โทสมูลจิต ๒, อเหตุกจิต ๑๗ (เวน 
มโนทวาราวัชชนจิต ๑) มหาวิบาก ๑, รูปาวจรจิต ๑๕ และโสดาปตติมัคคจิต ๑ รวมจติ 
๔๓ ดวงนี้ตองอาศัยวัตถุเกดิ 
        - ปจจยุบบันนธรรมท่ีไมแนนอน ไดแก โลภมูลจิต ๘ โมหมุลจิต ๒, มโนทวา- 
ราวัชชนจิต ๑, มหากุศลจิต ๘, มหากิริยาจติ ๘, อรูปกุศลจิต ๔ อรูปกิริยาจิต ๔ และ 
โลกุตตรจิต ๗ (เวนโลกปตติมัคคจิต ๑) รวมจิต ๔๒ ดวงนี้ ถาเกิดในปญจโวการภูมิ ก็ 
ตองอาศัยวัตถุเกิด ถาเกดิในจตุโวการภูมิไมตองอาศัยวัตถุก็เกิดได 
        - ปจจนกิธรรมท่ีแนอน ไดแก อรูปวิบากจิต ๔ และรูปท้ังหมด ซ่ึงเกิดข้ึน 
ไดโดยไมตองอาศัยวัตถุ จึงเปนปจจยุบบันนธรรม ถาเกิดในจตุโวการภมิู ก็เปน 
ปจจนิกธรรมไป จึงวาไมแนนอน 
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        ปญหาวาระในวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจัย 
        ๑.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอพยากตะ ไดแก วัตถุ ๖ ท่ีเกิดกอน เปนวัตถุ 
ปูเรชาตนิสสยปจจัยธรรม, วบิากจิต ๓๒ (เวนอรูปวิบาก ๔), กิริยาจิต ๒๐ ท่ีเกิดทีหลัง 
วัตถุ ๖ นั้น เปนวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยุบบันนธรรม เชน 
        - วัตถุ ๕ มีจักขุวัตถุเปนตน เปนวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจัยธรรม ทวปิญจวิญญาณ 
๑๐ มีจักขุวิญญาณเปนตน เปนวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยบุบันนธรรม 
        - หทยวัตถุ ท่ีเกิดพรอมกับจิตดวงท่ีเกดิพรอมกับจิตดวงที่เกิดกอนๆ มีปฏิสนธิ 
จิตเปนตน เปนวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจัยธรรม, วิบากจิต ๒๒ (เวนทวปิญจวิญญาณ ๑๐ 
อรูปวิบาก ๔) เปนวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        - หทยวัตถุ ท่ีเกิดอยูกอนเวลาที่จะออกจากนิโรธสมาบัตินั้น เปนวตัถุปุเรชาต 
นิสสยปจจัยธรรม อนาคามิผลจิต ๑ อรหัตผลจิต ๑ ท่ีเกดิข้ึนในขณะออกจากนิโรธสมาบัติ 
นั้น เปนวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        - วัตถุ ๖ ที่เกิดพรอมกบัจิตดวงท่ีนับถอยหลังจากจตุิจิตไป ๑๗ ขณะ เปนวัตถุ 
ปุเรชาตนิสสยปจจัยธรรม, จติท่ีเกิดพรอมกบัวัตถุ ๖ ท่ีเหลือ ๑๖ เปนวัตถุปุเรชาตนิสสย- 
ปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  อัพยากตะเปนปจจยัแกกุศล ไดแก หทยวัตถุท่ีเกิดพรอมกับจติดวงกอน ๆ 
มีอาวัชชนจิต- เปนตน เปนวตัถุปุเรชาตนิสสยปจจัยธรรม, กุศลนามขันธ ๔ อันไดแกกุศลจิต 
๒๑ ท่ีเกดิทีหลัง เปนวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        หทยวัตถุท่ีเกิดพรอมกบัจิตดวงท่ีนับถอยหลังจากจตุิจิตไป ๑๗ ขณะเปนวัตถุปุเรชาต 
นิสสยปจจัยธรรม, มรณาสันนกุศลชวนะ อันไดแก ดลกิยกุศลจิต ๑๗ เปนวัตถุปุเรชาต- 
นิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        ๓.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอกุศล ไดแก หทยวัตถุท่ีเกิดพรอมกับจติดวงกอนๆ 
มีอาวัชชนจิต เปนตน เปนวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยัธรรม, อกุศลนามขันธ ๔ อันไดแก 
อกุศลจิต ๑๒ เปนวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยบุบันนธรรม 
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        - หทยวัตถุ ท่ีเกิดพรอมกับจิตดวงท่ีนบัถอยหลังจากจุติจิตไป ๑๗ ขณะเปน 
วัตถุปุเรชาตินสิสยปจจัยธรรม มรณาสันนอกุศลชวนะ อันไดแก อกุศลจิต ๑๒ เปนวตัถุ- 
ปุเรชาตนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        อนึ่ง ในนิสสยปจจัย มีการแสดงอีกนยัหนึ่ง โดยรวมสหชาตนิสสยปจจยักับวัตถุ 
ปุเรชาตินิสสยปจจัยเขาดวยกัน เรียกวา มิสสกบท และจําแนกเปน ๒ วาระ คือ 
        ๑.  กุศลและอัพยากตะ เปนปจจยัแกกศุล โดยอํานาจแหงสหชาตนสิสยปจจัย 
และวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยั หมายความวา 
        มีกุศลจิต ๒๑ คือ กุศลนามขันธ ๔ ขันธใดขันธหนึง่และหทยวัตถุท่ีเกิดพรอมกบั 
จิตดวงกอนๆ เปนสหชาตนิสสยและวัตถุปุเรชตนิสสยปจจัยธรรม, กุศลนามขันธท่ีเหลือเปน 
สหชาตนิสสยและวัตถุปุเรชาตนิสยปจจยบุบันนธรรม 
        ๒.  อกุศลและอัพยากตะ เปนปจจัยแกอกุล โดยอํานาจแหงสหชาตนิสสยปจจยั 
และวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยั 
        อกุศลจิต ๑๒ คือ อกุศลนามขันธ ๔ ขันธใดขันธหนึง่ และหทยวัตถุท่ีเกิดพรอมกบั 
จิตดวงกอนๆ เปนสหชาตนิสสยและวัตถุปุเรชานิสสยปจจัยธรรม อกุสลนามขันธท่ีเหลือ 
เปนสหชาตนิสสยและวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        ท้ัง ๒ วาระนี้ จะยกขันธเดียว หรือ ๒ ขันธ หรือ ๓ ขันธ เปนปจจยัธรรมก็ตาม 
ขันธท่ีเหลือเทาไรก็ตามก็เปนปจจยุบบันนธรรมเสมอไป 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๘ ปจจยั คือ 
        ๑.  วัตถุปุเรชาตนิสสยปจจัย 
        ๒.  อารัมมณปจจยั 
        ๓.  อารัมมณาธิปติปจจยั 
        ๔.  อารัมมณูปนิสสยปจจัย 
        ๕.  วัตถุปุเรชาตปจจัย 
        ๖.  วัตถุปุเรชาตวิปปยตุตปจจัย 
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        ๗.  วัตถุปุเรชาตัตถิปจจัย 
        ๘.  วัตถุปุเรชาตอวิคตปจจัย 
                                                วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 
        - วัตถารัมมณปุเรชาต หมายความวา หทยวัตถุท่ีเกิดกอน ซ่ึงเปนอารมณ 
ดวยนั้น เปนท่ีตั้งท่ีอาศัยแกจติท่ีเกิดหลัง 
        วาโดย อาการ รูปเปนปจจัยธรรม, นามเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนอารัมมณชาติ หมายความวา ปจจัยธรรม ซ่ึงชวยอุปการะแก 
ปจจยุบบันนธรรมน้ันไดแก อารมณนั่นเอง 
        วาโดย กาล เปนกาลปจจุบัน หมายความวา ปจจยัธรรมนั้นยังอยูในระหวาง 
ฐิติขณะ ยังไมถึงภังคขณะ 
        วาโดย สัตติ มีท้ัง ชนกสัตติและอุปถัมภกสัตตะ 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก หทยวัตถุท่ีเกิดพรอมกับจิตดวงท่ีนับถอยหลัง 
จากจุตจิิตไป ๑๗ ขณะ 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก จิตท่ีเหลืออีก ๑๖ ขณะน้ัน คือ 
มดนทวาราวัชชนจิต ๑, กามชวนจิต ๒๙, ตทาลัมพนจิต ๑๑ และอภิญญาจิต ๒ (เฉพาะ 
อิทธิวิธอภิญญาเทานั้น) ขณะท่ีเอาหทยวัตถุเปนอารมณ 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก จิต ๘๙ ในเวลาท่ีไมไดเอาหทยวัตถุ 
เปนอารมณและรูปท้ังหมด 
                                        ปญหาวาระในวัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจยั 
        วัตถารัมมณปุเรชาตนสิสยปจจัยนี้ มี ๓ วาระ คือ 
        ๑.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก หทยวัตถุท่ีเกิดพรอมกบัจิตดวง 
ท่ีนับถอยหลังจากจุตจิิตไป ๑๗ ขณะ เปนปจจัยธรรม, จติท่ีเหลืออีก ๑๖ ขณะ (เวนกศุลชวนะ 
และอกุศลชวนะ) อันไดแก มโนทวาราวัชชนจิต ๑, หสิตุปปาทจิต ๑ มหากิริยาจิต ๘, 
ตทาลัมพนจิต ๑๑ และ อิทธิวิธอภิญญากิริยาจิต ๑ เปนปจจยุบบันนธรรม  
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        ๒.  อัพยากตะเปนปจจยัแกกุศล ไดแก หทยวัตถุท่ีเกิดพรอมกับจติดวงท่ีนับ 
ถอยหลังจากจตุิจิตไป ๑๗ ขณะ เปนปจจยัธรรม, มรณาสันนกุศลชวนจิต ๕ ขณะอันไดแก 
มหากุศลจิต ๘ และอิทธิวิธีอภิญญากุศลจิต ๑ เปนปจจยุบบันนธรรม 
        ๓.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอกุศล ไดแก หทยวัตถุท่ีเกิดพรอมกับจติดวงท่ีนับ 
ถอยหลังจากจตุิจิตไป ๑๗ ขณะ เปนปจจยัธรรม, มรณาสันนอกุศลชวนจิต ๕ ขณะอันไดแก 
อกุศลจิต ๑๒ เปนปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๘ ปจจยั คือ 
       ๑.  วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 
        ๒.  อารัมมณปจจยั 
        ๓.  อารัมมณาธิปติปจจยั 
        ๔.  อารัมมณูปนิสสยปจจัย 
        ๕.  อารัมมณปุเรชาตปจจัย 
         ๖.  วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย 
        ๗.  วัตถารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย 
        ๘.  วัตถารัมมณปุเรชาตอวิคตปจจยั  



สังคหะ(๘) - หนาท่ี 31 
                                                                        ๓๑ 
                                                                    บทท่ี ๒ 
                                                      อธิบายปจจัย ๒๔ (ตอ) 
                                                        ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
        อุปนิสสยปจจยั ไดแก ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนท่ีอาศัยท่ีมีกําลังมาก 
        อุปนิสสัยปจจยันี้ จําแนกออกไดเปน ๓ คือ 
        ๑.  อารมณชนิดท่ีเปนอธิบดีดวย เปนท่ีอาศัยอันมีกําลังอยางแรงกลาดวย ชวย 
อุปการะใหเกดิปจจยุบบันนธรรมข้ึน อยางนี้เรียกวา อารัมมณูปนิสสยปจจยั 
        ๒.  ธรรมท่ีเปนท่ีอาศัยอันมีกําลังอยางแรงกลาดวย และชวยอุปการะใหปจจยุบ- 
บันนธรรม เกดิข้ึนโดยไมมีระหวางค่ันดวย อยางนีเ้รียกวา อนันตรูปนสิยปจจัย 
        ๓.  ธรรมท่ีเปนท่ีอาศัยอันมีกําลังอยางแรงกลา โดยอํานาจแหงสภาพของตนเอง ไม 
เกี่ยวของดวยอํานาจแหงอารัมมณปจจยั และอนันตรปจจัยเลย อยางนี้เรียกวา ปกตูปนิสสย- 
ปจจัย 
        อนึ่ง ปกตูปนิสสยปจจยั เปนปจจัยท่ีใหเกดิปจจยุบบันนธรรมไดมากกวาปจจยัอ่ืนๆ 
องคธรรม ก็มากมายหลายอยาง จนถึงขับไดช่ือวา มหาปเทสปจจัย 
                                                        อารัมมณูปนิสสยปจจยั 
        คําอธิบายตลอดจนองคธรรมตางๆ ท้ังหมดในอารัมนูปนิสสยปจจัยน้ีเปนเหมือน 
กับในอารัมมณาธิปติปจจยัทุกประการ ขอใหดูเทียบกับอารัมมณาธิปติปจจัยนั้น 
                                                         อนันตรูปนิสสยปจจยั 
        คําอธิบายตลอดจนองคธรรมตางๆ ท้ังหมดในอนนัตรูปนิสสยปจจัยน้ี เปนเหมือน 
กับในอนนัตรปจจัยทุกประการ ขอใหดูเทียบกับอนนัตรปจจัยนั้น 
                                                            ปกตูปนิสสยปจจัย 
        ปกตูปนสิสย มีความหมายวา การอิงอาศัยท่ีมีกําลังอยางแรงกลานั้น เปนไปอยาง 
ปกติ ตามธรรมดาของสภาพนั้น เอง  
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        วาโดย อาการ บัญญัติ นาม รูป เปนปจจัยธรรม, นามเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนปกตูนสิสยชาติ ซ่ึงมี ๒ ประเภท คือ สุทธปกตูปนิสสยชาติและ 
มิสกปตูปนิสสยนานักขณิกกัมมชาติ 
        สุทธปกตูปนิสสยชาติ หมายความวา จิต เจตสิก ท่ีเกิดกอนๆ และ รูป บัญญัติ 
ท่ีมีกําลังมาก (พลวะ) นั้นชวยอุปการะแกจติ เจตสิก ท่ีเกดิทีหลัง 
        มิสกปกตูปนิสสยนานักขณิกกัมมชาติ หมายความวา กุศลกรรม อกุศลกรรม ท่ี 
มีกําลังมาก (เวนมัคเจตนา) นัน้ชวยอุปการะแก วิบากนามขันธ 
        วาโดย กาล เปนปจจุบัน อดีต อนาคต และกาลวิมุต 
        วาโดย สัตติ มีชนกสัตติแตอยางเดียว 
        วาโดยองคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก จติ ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีเกิดกอนๆ, รูป 
๒๘ และบัญญัติท่ีเปนชนิดท่ีมีกําลังมาก (บัญญัตินั้นเวน อสุภบัญญัติ, กสิณบัญญัติ, โกฏฐาส- 
บัญญัติ, อานาปานบัญญัติ, อากาสบัญญัติ, นามบัญญัติ เปนตน) 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีเกดิทีหลัง 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก รูปท้ังหมด 
        ปญหาวาระในปกตูปนสิสยปจจัย 
        ปกตูปนสิสยปจจัย มี ๙ วาระ คือ 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล ไดแก กุศลจิต ๒๐ (เวนอรหัตตมัคคจิต ๑) ท่ีมี 
กําลังอยางแรงกลาเปนปกตูนิสสยปจจัยธรรม, กุศลจิต ๒๑ ท่ีเกดิข้ึนเพราะปจจยันัน้เปน 
ปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม เชน 
        - สัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา อันไดแก มหากุศลจติ ๘ เปนปกตูปนิสสยปจจัย- 
ธรรม กุศลจิต ๒๔ คือ การบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ท่ีเกดิข้ึนจากกุศลท่ีเปนปจจยันั้นตามควร 
แกการกระทํานั้นๆ เปนปกตูปนิสสยปจจยบุบันนธรรม 
        - มหากุศล ท่ีเจริญสมถภาวนา เปนปกตูปนิสสยปจจัยธรรม, ฌานจิตท่ีเกิดข้ึน 
เพราะการเจริญภาวนานั้น เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม  
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        - ฌานจิตเบ้ืองตํ่า เปนปกตูปนิสสยปจจัยธรรม, ฌานจิตเบ้ืองสูงไปตามลําดับ 
เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        - มหากุศลในอธิฏฐานวถีิท่ีปรารถนาจะใหอภิญญาจติเกิด เปนปกตูปนิสสยปจจยั- 
ธรรม ปญจมฌานกุศลจิตท่ีใหอภิญญากุศลจิตเกิดข้ึนนัน้เปนปกตูปนสิสยปจจยุบบันนธรรม 
        - มหากุศลท่ีเจริญวิปสสนาภาวนา เปนปกตูปนสิสยปจจยัธรรม, มัคคจิตท่ีเกิดข้ึน 
เพราะการเจริญภาวนานั้น เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        - มัคคจิตเบ้ืองตํ่า เปนปกตูปนิสสยปจจัยธรรม มัคคจิตเบ้ืองสูงไปตามลําดับเปน 
ปกตูปนิสสยปจจัยยุบบันนธรรม 
        - มัคคจิต เปนปกตูปนสิสยปจจัยธรรม, ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ มีอัตถปฏิสัมภิทาญาณ 
ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ และปฏิญาณปฏิสัมภิทาญาณ อันไดแก ปญญาใน 
มหากุศล เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  กุศลเปนปจจยัแกอกุศล ไดแก โลกียกุศลจิต ๑๗ ท่ีมีกําลังอยางแรงกลา 
เปนปกตูปนิสสยปจจัยธรรม, อกุศลจิต ๑๒ ท่ีเกิดโดยอาศัยกุศลนั้น เปนปกตูปนิสสยปจจยุบ- 
บันนธรรม เชน 
        - อาศัย สัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ในโลกียกุศลจติ ๑๗ อยางใดอยางหนึ่งท่ี 
มีกําลังอยางแรงกลา เปนปกตูปนิสสยปจจยัธรรม ทําใหเกิดมีราคะ ทิฏฐิ มานะ และโทมนัส 
ข้ึนได, อกุศลจิตท่ีเกิดข้ึนเพราะเหตุดังกลาวนี้ เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        ๓.  กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก กุศลจิต ๒๑ ท่ีมีกําลังอยางแรงกลา 
เปนปกตูปนิสสยปจจัย แก วบิากนามขันธ ๔ หรือกุศลกรรมเปนปจจยัแก กุศลกัมมชรูป 
        เชน อาศัย สัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ในกุศลจิต ๒๑ ท่ีมีกําลังอยางแรงกลาเปน 
ปกตูปนิสสยปจจัยธรรม, ยอมทําใหเกดิ ทุกขกาย สุขกาย และผลสมาบัติ อันไดแก กายวิญญาณ 
จิต ๒ ผลจิต ๔ เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม และกุศลเจตนาอันแรงกลาเปนปจจัยธรรม 
แกกัมมชรูป อันเปนปจจยุบบันนธรรม (อสัญญสัตว) 
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        - มหากุศลเจตนา ๘ ในอดีตภพ นับถอยหลังต้ังแตชาติท่ี ๒ เปนตนไป มหัคคตา 
กุศลเจตนา ๙ ในอดีตภพ เฉพาะชาติท่ี ๒ และมัคคเจตนาในชาตินี้เปนปกตูปนิสสยปจจัย- 
ธรรม กุศลวิบากจิต ๒๙ คือ อเหตุกกศุลวิบาก ๘ มหาวิบาก ๘ มหัคคตวบิาก ๙ และผลจิต 
๔ เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        - อรหัตตมัคคจิต ๑ ท่ีมีกําลังอยางแรงกลา เปนปตูปนิสสยปจจัยธรรม, การ 
เขาฌานสมาบัติ อันไดแก มหัคคตกิริยาจิต ๙ ก็ดี การพจิารณาสังขารโดยความเปนอนจิจัง 
ทุกขัง อนัตตา อันไดแก มหากิริยา ๘ กด็ี. การบรรลุปฏิสัมภิทาญาณ อันไดแกปญญาในมหา 
กิริยากด็ี และอภิญญากิริยาจิต ๑ ก็ดี เหลานี้เปนปกตูปนสิสยปจจยุบบันนธรรม 
        - มัคคจิต  ู เปนปกตูปนสิสยปจจัยผลจิต ๔ เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        ๔.  อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ไดแก อกุศลจิต ๑๒ ท่ีมีกําลังอยางแรงกลา เปน 
ปกตูปนิสสยปจจัยธรรม อกศุลจิต ๑๒ เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม เชน 
        อากศัย ราคะ โทสะ ดมหะ ทิฏฐิ มานะ เปนตน อันไดแก อกุศลจิต ๑๒ หรือ 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ท่ีมีกําลังอยางแรงกลา เปนปกตูปนิสสยธรรมปจจัย กอใหเกิด 
ทุจริตทางกายกรรม ๓ ทาง วจีกรรม ๔ ทาง มโนกรรม ๓ อันไดแก อกุศลจิต ๑๔ นัน่เอง 
เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        ๕.  อกุศลเปนปจจัยแกกุศล ไดแก อกศุลจิต ๑๒ ท่ีมีกําลังอยางแรงกลาเปน 
ปกตูปนิสสยปจจัยธรรม กุศลจิต ๒๑ เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม เชน 
        อาศัย ราคะ ท่ีมีกําลังอยางแรงกลา ปรารถนาภพท่ีด ีปรารถนาทรัพยสมบัติ อันได 
แก โลภะมุลจติ เปนปกตูปนสิสยปจจัยธรรม จึงทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อันไดแกมหา- 
กุศลจิต ๘ ท่ีดี ยังฌานใหเกดิข้ึน ยังสมาบัตใิหเกดิข้ึน อันไดแกมหัคคตกุศลจิต ๑ กด็ี ยัง 
อภิญญาใหเกดิข้ึน อันไดแก รูปาวจรปญจะฌานกุศลอภญิญาจิต ๑ ก็ดี ยังมัคคใหเกิดข้ึน 
อันไดแกมัคคจิต ๔ กด็ี เหลานี้ยอมเปน ปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรมท้ังนั้น 
        อาศัย โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ท่ีมีกาํลังอยางแรงกลา ประกอบอกุศลกรรมแลว 
อันไดแก อกุศลจิต ๑๒ เปนปากตูปนิสสยปจจัยธรรม มีความปรารถนาจะลบลางผลของกรรม 
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นั้นๆ จึงทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อันไดแก กุศลจิต ๒๑ ดังนี้ เปนปกตูปนิสสยปจจยุบ- 
บันนธรรม 
        ๖.  อกุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก อกุศลจิต ๑๒ ท่ีมีกําลังอยางแรงกลา 
เปนปกตูปนิสสยปจจัยธรรม, วิบากจิต ๓๖ กิริยาจิต ๒๐ เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
เชน 
        อาศัย โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และความปรารถนาในภวสมบัติ โภคสมบัติ อันได 
แก อกุศลจิต ๑๒ ท่ีกําลังอยางแรงกลา เปนปกตูปนิสสยปจจัยธรรม, ยอมทําใหเกดิทุกข 
กาย สุขกาย กด็ี เกิดผลจิต ๔ ก็ดี เกดิอกุศลวิบากจิต ๗ กด็ี เหลานี้เปนปกตูปนิสสยปจจยุบ- 
บันนธรรม 
        ๘.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก วิบากจิต ๓๖ กิริยาจิต ๒๐ 
และ รูป ๒๘ เปนปกตูปนิสสยปจจัยธรรม, วิบากจิต ๓๐ กิริยาจิต ๒๐ เปนปกตูปนิสสย- 
ปจจยุบบันนธรรม, เชน 
        - ความสุขกาย ความทุกขกาย อุตุ อาหาร เสนาสนะ เปนปกตูปนสิสยปจจัยธรรม, 
ชวยอุปการะแก ความสุขกาย ความทุกขกายว ผลสมาบัติ (คือผลจิต ๔) เหลานี้เปน 
ปกตุปนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        - ผลจิต ๔ เปนปกตูปนิสสยปจจัยธรรม, สุขสหคตกายวิญญาณ เปนปกตูป- 
นิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        - พระอรหันต อาศัยความสุขกาย หรือทุกขกาย ตลอดจนความเยน็ ความรอน 
อาหาร ท่ีอยูอาศัย อันเปนท่ีสบายและไมสบาย เปนปกตูปนิสสยปจจัยธรรม ยอมยังสมาบัติ 
ท่ียังไมเกดิใหเกิดข้ึน ยอมเขาสมาบัติท่ีเกิดข้ึนแลว อันไดแก มหัคคตกิริยาจิต ๙, ยอม 
พิจารณาสังขารโดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนันตา อันไดแก มหากิริยา ๓ เปนปกตูป- 
นิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        ๘.  อัพยากตะเปนปจจยัแกกุศล ไดแก วิบากจิต ๓๕ (เวนอรหัตผล ๑) 
กิริยาจิต ๒๐ รูป ๒๘ เปนปกตูปนิสสยปจจยัธรรม, กุศลจิต ๒๑ เปนปกตูปนิสสยปจจ- 
ยุบบันนธรรม เชน  
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        อาศัยความสุขกาย ทุกขกาย อุตุ อาหาร เสนาสนะ อันเปนท่ีสบายเปนปกตูป- 
นิสสยปจจัยธรรม สัทธา ไดแก สัทธาเจตสิก ๑, สีล ไดแก วิรติเจตสิก ๓, สุตะ ไดแก 
ปญญาเจตสิก ๑, จาระ ไดแก อโลภเจตสิก ๑, ปญญา ไดแก ปญญาเจตสิก ๑ ท่ีใน 
กุศลจิต ๒๑ เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        อาศัยความสุขกาย ทุกขกาย อุตุ อาหาร เสนาสนะ อันเปนท่ีสบาย เปนปกตูป- 
นิสสยปจจัยกรรม, จึงทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ยังฌานใหเกิดข้ึน ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน 
ยังอภิญญาใหเกิดข้ึน ยังมัคคใหเกดิข้ึน อันไดแก กุศลจิต ๒๑ เปนปกตูปนิสสยปจจยบุบัน- 
ธรรม 
        ๙.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอกุศล ไดแก โลกิยวิบากจิต ๓๔ อาวัชชนจิต ๒ 
รูป ๒๘ เปนปกตูนิสสยปจจยัธรรม, อกุศลจิต ๑๒ เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม เชน 
        อาศัยความสุขกาย ทุกขกาย อาศัย อุตุ อาหาร เสนาสนะ เปนปกตูปนิสสยปจจัย- 
ธรรม, จึงกระทําทุจริตธรรม คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ มีกายทุจริต ๓ วจทุีจริต ๔ 
มโนทุจริต ๓ อันไดแก อกุศลจิต ๑๒ นัน่เอง เปนปกตูปนิสสยปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกัน ได มี ๘ ปจจยัเทานั้น คือ 
        ๑.  ปกตปูนิสสยปจจัย 
        ๒.  นานกัขณิกกัมมปจจัย 
                                                                ๑๐.  ปุเรชาตปจจยั 
        ปุเรชาตปจจัย ไดแก ธรรมท่ีชวยอุปการะ โดยความเกิดกอน 
        ปุเรชาตปจจัยนี้ จําแนกไดเปน๒ คือ 
        (๑)  วัตถุท่ีเกิดกอน และยังไมทันดับไป ไดชวยอุปการะใหปจจยบุบันนธรรมได 
เกิดข้ึน อยางนีไ้ดช่ือวา วัตถุปุเรชาตปจจัย 
        (๒)  อารมณ เฉพาะท่ีเปนรูปธรรม อยางท่ีเรียกวาปจจยบันนนิปมันนรูป ท่ีเกิด 
กอน และยังไมทันดับไป ไดชวยอุปการะใหปจจยุบบันนธรรมไดเกิดข้ึน อยางนี้เรียกวา 
อารัมมณปุเรชาตปจจัย  
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                                                            วัตถุปุเรชาตปจจัย 
        คําอธิบายตลอดจนองคธรรมตางๆ ท้ังหมดในวัตถุปุเรชาตปจจัยนี้ เปนเหมือนกับ 
ในวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยัทุกประการ ขอใหดูเทียบกับวัตถุปุเรชาตนสิสยปจจัยนัน้ 
                                                        อารัมมณปุเรชาตปจจยั 
        อารัมมณปุเรชาต หมายความวา อารมณเฉพาะท่ีเปนรูปธรรมเทานั้น และเกิดกอน 
ปจจยุบบันนธรรมดวย 
        วาโดย อาการ รูปเปนปจจัยธรรม, นามเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนอารัมณชาติ หมายความวา ปจจัยนัน้ไดแกอารมณ และใน 
ท่ีนี้หมายเฉพาะอารมณท่ีเปนนิปผันนรูปเทานั้น 
        วาโดย กาล เปนปจจุบันกาล หมายความวา แมอารมณนั้นจะเกิดกอน แตก็ยัง 
คงมีอยู ยังไมทันดับไป คือยังอยูในฐิติขณะ จึงจะเปนปจจัยได 
        วาโดย สัตติ มีท้ัง ชนกสัตติและอุปถัมภกสัตติ 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก อารมณ ๖ ท่ีเปน นิปผันนรูป๑๘ และ 
ยังอยูในระหวาง ฐิติขณะ 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก กามจิต ๕๔ อภิญญาจิต ๒ เจตสิก 
๕๐ (เวนอัปปมัญญา) ท่ีเกิดจาก ปจจุบันนปิผันนรูป๑๘ 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก จิต ๗๖ (เวนทวิปญจริญญาณ ๑๐ 
มโนธาตุ ๓) ท่ีไมไดเกดิจากอารมณ ๓ ท่ีเปนปจจุบันนปิผันนรูป ๑๘ และรูปท้ังหมด 
                                        ปญหาวาระในอารัมมณปุเรกชาติปจจัย 
        อารัมมณปุเรชาตปจจัยนี้มี ๓ วาระ คือ 
        - อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ ไดแก อารมณ ๖ คือ ปจจุบันนิปมันน- 
รูป ๑๘ เปนอารัมมณปุเรชาตปจจัยธรรม, กามวิบากจิต ๒๓ กามกิริยาจติ ๑๑ กิริยา- 
อภิญญาจิต ๑ เจตสิก ๓๕ (เวนวิรติ) เปนอารัมมณปุเรชาตปจจยุบบันนธรรม เชน  
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        - รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ ท่ีเปนปจจุบัน 
เปนอารัมมณปุเรชาตปจจัยธรรม, ทวิปญจวิญญาณ ๑๐ มโนธาตุ ๓ เปนอารัมมณปุเรชาต- 
ปจจยุบบันนธรรม 
        - ปจจุบันนิผันนรูป ๑๘ เปนอารัมมณปุเรชาตปจจัยธรรม, มโนทวาราวัชชนจิต 
๑, กามกิริยาชวน ๙, ตทาลัมพนะ ๑๑ เปนอารัมมณปุเรชาตปจจยุบบันนธรรม 
        - พระอรหันตพจิารณา จักขุ โสต ฆานะ ชิวหา กาย, รูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ และ หทยวัตถุ โดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูปเหลานี้ท่ีเปนปจจุบัน 
เปนอารัมมณปุเรชาตปจจัยธรรม มหากิริยาจิต ๘ ท่ีพจิารณารูปเหลานี ้เปนอารัมมณปุเรชาต 
ปจจยุบบันนธรรม 
        - พระอรหันต เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ไดยินเสียงดวยทิพพโสต รูปและเสียงนัน้ 
เปนอารัมมณปุเรชาตปจจัยธรรม, กิริยาอภิญญาจิตของพระอรหันต ท่ีเปนรูปนั้น ท่ีไดยินเสียง 
นั้น เปนอารัมมณปุเรชาตปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  อัพยากตะเปนปจจยัแกกุศล ไดแก อารมณ ๖ คือ ปจจุบันนิปผันนรูป 
๑๘ เปนอารัมมณปุเรชาตปจจัยธรรม, มหากุศล ๘, กุศลอภิญญา ๔ เจตสิก ๓๖ (เวน 
อัปปมัญญา) เปนอารัมมณปุเรขาปจจยุบบันนธรรม เชน 
        - พระเสขบุคคลและปุถุชนท้ังหลาย พิจารณาจกัขุ โสต ฆานะ ชิวหา กาย 
รูป เสียง กล่ินรส โผฏฐัพพะ และหทยวัตถุ โดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
รูปเหลานี้ท่ีเปนปจจุบัน เปนอารัมมณปุเรชาตปจจัยธรรม มหากุศลจิต ๘ ท่ีพิจารณารูปเหลานี ้
เปนอารัมมณปุเรชาตปจจยบุบันนธรรม 
        - พระเสขบุคคลและปุถุชนท้ังหลาย เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ไดยนิเสียงดวย 
ทิพพโสต รูปและเสียงนัน้เปนอารัมมณปุเรชาตปจจัยธรรม กุศลอภิญญาจิตท่ีเห็นรูปนั้น ท่ี 
ไดยินเสียงนัน้ เปนอารัมมณปุเรชาตปจจยบุบันนธรรม 
        ๓.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอกุศล ไดแก อารมณ ๖ คือ ปจจุบันนิปผันนรูป 
๑๘ เปนอารัมมณปุเรชาตปจจัยธรรม, อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ เปนอารัมมณปุเรชาต- 
ปจจยุบบันนธรรม เชน 
        ยินดีเพลิดเพลินตอ จกัขุ โสต หานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
และ หทยวัตถุ, เม่ือนึกถึงรูปเหลานี้แลว มีราคะ ทิฐิ วจิิกิจฉา อุทธัจจะ และโทมนัส 



เกิดข้ึน รูปเหลานี้ท่ีเปนปจจบัุนเปนอารัมมณปุเรชาตปจจัยธรรม, ราคะ ทิฏฐิ เปนตน ท่ี 
เกิดข้ึน อันไดแก อกุศลจิต ๑๒ นั้น เปนอารัมมณปเรชาตปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๘ ปจจยั คือ 
        ๑.  อารัมมณปุเรชาตปจจัย 
        ๒.  อารัมมณปจจยั 
        ๓.  อารัมมณาธิปติปจจยั 
        ๔.  วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 
        ๕.  อารัมมณูปนิสสยปจจัย 
        ๖.  วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจยั 
        ๗.  อารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย 
        ๘.  อารัมมณปุเรชาตอวคิตปจจัย 
                                                        ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
        ปจฉาชาตปจจัย ไดแกธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเกิดทีหลัง หมายความถึง 
นามท่ีเกิดทีหลัง ชวยอุปการะแกรูปท่ีเกิดกอน 
        วาโดย อาการ นามเปนปจจัยธรรม, จตุสมุฏฐานิกรูปเปนปจจยุยยนันธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนปตฉาชาตชาติ หมายความวา ปจจยัธรรมนั้นเกิดทีหลังแลวชวย 
อุปการะแกปจจยุบบันนธรรมท่ีเกิดกอน 
        วาโดย กาล เปนปจจุบันกาล หมายความวา ปจจัยธรรมนั้นยังไมดับไป 
        วาโดย สัตติ มีอํานาจเปนอุปถัมภกสัตติ แตอยางเดียว 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแกจติ ๘๕ (เวนอรูปวิบาก ๔ และปฏิสนธิจิต) 
เจตสิก ๕๒ ท่ีเกิดทีหลัง มีปฐมภวังคจติ เปนตน ท่ีเกดิอยูในบัญจโวการภูมิ  
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        ยินดีเพลิดเพลินตอ จกัขุ โสต ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
และ หทยวัตถุ, เม่ือนึกถึงรูปเหลานี้แลว มีราคะ ทิฏฐิ วิจกิจิแา อุทธัจจะ และโทมนัส 
เกิดข้ึน รูปเหลานี้ท่ีเปนปจจบัุนเปนอารัมมณปุเรชาตปจจัยธรรม, ราคะ ทิฏฐิ เปนตน ท่ี 
เกิดข้ึน อันไดแก อกุศลจิต ๑๒ นั้น เปนอารัมมณปุเรชาตปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๘ ปจจยั คือ 
        ๑.  อารัมมณปุเรชาตปจจัย 
        ๒.  อารัมมณปจจยั 
        ๓.  อารัมมณาธิปติปจจยั 
        ๔.  วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 
        ๕.  อารัมมณูปนิสสยปจจัย 
        ๖.  วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจยั 
        ๗.  อารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย 
        ๘. อารัมมณปุเรชาตอวคิตปจจัย 
                                                                ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
        ปจฉาชาตปจจัย ไดแกธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเกิดทีหลัง หมายความถึง 
นามท่ีเกิดทีหลัง ชวยอุปการะแกรูปท่ีเกิดกอน 
        วาโดย อาการ นามเปนปจจัยธรรม, จตุสมุฏฐานิกรูปเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนมัจฉาชาตชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมนั้นเกิดทีหลังแลวชวย 
อุปการะแกปจจยุบบันนธรรมท่ีเกิดกอน 
        วาโดย กาล เปนปจจุบันกาล หมายความวา ปจจัยธรรมนั้นยังไมดับไป 
        วาโดย สัตติ มีอํานาจเปนอุปถัมภกสัตติ แตอยางเดียว 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก จติ ๘๕ (เวนอรูปวิบาก ๔ และปฏิสนธิจิต) 
เจตสิก ๕๒ ท่ีเกิดทีหลัง มีปฐมภวังคจติ เปนตน ท่ีเกดิอยูในบัญจโวการภูมิ  
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        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก จตุสมุฏฐานิกรูป ท่ีเปนฐติิปตตะ 
คือท่ีกําลังอยูในฐิติขณะท่ีเกดิพรอมของจติท่ีเกิดกอนๆ มีปฏิสนธิจิต เปนตน 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแกจิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, รูปขณะท่ีเกิดข้ึน 
(อุปาทขณะของรูป), พาหิรรูป, อสัญญสัตตกัมมชรูป 
        ปญหาวาระในปจฉาชาตปจจัย 
        ปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ คือ 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก กุศลนามขันธ ๔ คือ กุศลจิต ๒๑ 
เจตสิก ๓๘ ท่ีเกิดทีหลังในปญจโวการภูมิ เปนปจฉาชาตปจจัยธรรม, รูป ๒๘ ติชกาย 
ไดแก กัมมชรูป จิตตชรูป อุตุชรูป ในรูปภมิู, จตุชกาย ไดแก กัมมชรูป จิตตชรูป 
อุตุชรูป อาหารชรูป ในกามภูมิ ท่ีกําลังถึงฐิติขณะของรูป ซ่ึงเกิดมาพรอมกับจิตดวงกอนๆ 
เปนปจฉาชาตปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  อกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ ไดแก อกุศลนามขันธ ๔ คือ อกศุลจิต ๑๒ 
เจตสิก ๒๗ ท่ีเกิดทีหลัง เปนปจฉาชาติปจจยัธรรม, รูป ๒๘ คือ ติชกาย จตุขกาย ท่ีกําลัง 
ถึงฐิติขณะของรูป ซ่ึงเกิดมาพรอมกับจิตดวงกอนๆ เปนปจฉาชาตปจจยุบบันนธรรม 
        ๓.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก วิบากนามขันธ ๔ คือ วิบากจิต 
๓๒ (เวนอรูปวิบาก ๔ และปฏิสนธิจิต) สิริยานามขันธ ๔ ไดแก กิริยาจิต ๒๐ เจตสิก 
๓๗ ท่ีเกิดทหีลังเปนปจฉาชาตปจจัยธรรม เอกขกาย ไดแก ปฏิสนธิกัมมชรูป, ทวิชกาย 
ไดแก กัมมชรูป อุตุชรูป, ติชกาย ในปญจโวการ รูปภูมิ จตุชกาย ในกามภูมิ ท่ีกําลัง 
ถึงฐิติขณะของรูป ซ่ึงเกิดมาพรอมกับจิตดวงกอนๆ มีปฏิสนธิจิต เปนตน เปนปจฉาชาต- 
ปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมกนัได มี ๔ ปจจยั คือ 
        ๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
        ๒.  ปจฉาชตวิปปยุตตปจจัย 
        ๓.  ปจฉาชาตัตติปจจัย 
        ๔.  ปจฉาชาตอวิคตปจจัย  
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                                                          ๑๒.  อาเสวนปจจยั 
        อาเสวนปจจัย ไดแกธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเสพบอยๆ หมายถึงการเสพ 
บอยๆ ของจิตในวิถีหนึ่งๆ การเสพบอยๆ แตละวิธีนัน้กมี็จิตท่ีทํากิจนี้ คือ ชวนจิต ๕๕ ดวง 
แตจะตองประกอบดวยลักษณะ ๓ อยางดังตอไปนี้ดวย คือ 
        (๑)  ตองเปนจิตชาติเดยีวกัน 
        (๒)  ตองเกิดซํ้ากันอยางนอย ๔ หรือ ๕ ขณะ 
        (๓)  ตองไมใชวิปากชวนจิต 
ถาไมครบลักษณะท้ัง ๓ นี้ดวยแลว กไ็มเปนอาเสวนปจจยั 
        วาโดย อาการ นามเปนปจจัยธรรม, นามเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนอนันตรชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมนั้นชวยอุปการะให 
ปจจยุบบันนธรรม เกิดโดยไมมีระหวางค่ัน 
        วาโดย กาล เปนอดีตกาล หมายความวา ปจจยัธรรมนั้นจะตองดับไปเสียกอน 
จึงจะอุปการะใหปจจยุบันนธรรมเกิดข้ึนได 
        วาโดย สัตติ มีอํานาจอยางเดยีว คือ ชนกสัตติ 
        วาโดย องคธรรม คือ องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก โลกียชวนจติ ๔๗ ท่ี 
เกิดกอนๆ (เวนชวนดวงสุดทาย) ท่ีเปนชาติเดียวกนั เจตสิก ๕๒ 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก ชวนจิต ๕๑ ท่ีเกิดหลังๆ เวน 
ชวนดวงท่ี ๑ และผลชวนจติ ๔) เจตสิก ๕๒ 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก ชวนจิตดวงท่ี ๑ ของกามชวนจิต ๒๓, 
อาวัชชนจิต ๒, วิบากจิต ๓๖, เจตสิก ๕๒ และรูปท้ังหมด 
        ปญหาวาระในอาเสวนปจจัย 
        อาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ คือ 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล ไดแก โลกยิกุศลชวนจิต ๑๗ ท่ีเกิดกอนๆ (เวน 
ชวนดวงสุดทาย) เปนอาเสวนปจจยัธรรม อกุศลชวนจิต ๑๒ ท่ีเกดิหลังๆ (เวนชวนดวง 
ท่ี ๑) เปนอาเสวนปจจยุบบันนธรรม  
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        ๒.  อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ไดแก อกุศลชวนจิต ๑๒ ท่ีเกิดกอนๆ (เวน 
ชวนดวงสุดทาย) เปนอาเสวนปจจยัธรรม, อกุศลชวนจิต ๑๒ ท่ีเกดิทีหลังๆ (เวนชวนดวง 
ท่ี ๑) เปนอาเสวนปจจยุบบันนธรรม 
        ๓.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก กิริยาชวนจิต ๑๘ ท่ีเกดิกอนๆ 
(เวนชวนดวงสุดทาย) เปนอาเสวนะปจจยัธรรม, กิริยาชวนจิต ๑๘ ท่ีเกดิทีหลังๆ (เวน 
ชวนดวงท่ี ๑) เปนอาเสวนปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมกนัได มี ๖ ปจจัย คือ 
        ๑.  อาเสวนปจจัย 
        ๒.  อนันตรปจจัย 
        ๓.  สมนันตรปจจัย 
        ๔.  อนนัตรูปนิสสยปจจัย 
        ๕.  นัตถิปจจัย 
        ๖.  อวิคตปจจัย 
                                                             ๑๓.  กัมมปจจยั 
        กัมมปจจยั ไดแก ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความปรุงแตงในกิจตางๆ สําเร็จ หมาย 
ถึงการจงใจกระทํา ไดแก เจตนาเจตสิก ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา เจตนาห ภิกฺขเว 
กมฺม วทามิ เจตปตุวา กมฺม กโรติ กาเยน วาจาย มนสา ภกิษุท้ังหลาย เรา (ตถาคต) 
กลาววา เจตนาเปนกรรม เม่ือมีเจตนาแลว บุคคลยอมกระทํากรรมโดยทางกาย ทางวาจา 
และทางใจ 
        เจตนาที่เปนตัวกรรมนัน้ มีกิจฺจ หรือสตฺติ คือมีอํานาจหนาท่ี ๒ อยาง ไดแก 
        ๑.  สังวิธานกิจ หนาท่ีจดัแจง หมายความวา เจตนา คือ ความจงใจใน 
สัมปยุตตธรรมท่ีเปนกุศล อกุศล วิบาก กิริยาทุกๆ ขณะท่ีเกิดข้ึนนัน้เปนปจจัยชวยอุปการะ 
ใหเกดิกุศลนามขันธ ๔, อกศุลนามขันธ ๔, วิบากนามขันธ ๔ และกิริยานามขันธ ๔ เจตนา  
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ทํากิจนี้ช่ือวาทํา สังวิธานกิจ คือจงใจปรุงแตงจัดแจงใหสําเร็จกิจนัน้ๆ เรียกตามปจจัยวา 
สหชาตกัมมปจจัย หมายถึง เจตนาท่ีเกดิพรอมในขณะเดยีวกันกับสัมปยตุตธรรม คือ เกิด 
ในกาลปจจุบัน 
        ๒.  พีชนธิานกิจ หนาท่ีปลูกฝงพืช คือวิญญาณ หมายความวา เจตนา คือ 
ความจงใจในสัมปยุตตธรรม เฉพาะท่ีเปนกุศลและอกุศลเทานั้นท่ีดับไปแลว แตอํานาจแหง 
เจตนานัน้เปนปจจัยชวยอุปการะใหเกดิผลวิบากและกัมมชรูปในอนาคต เจตนาทํากจินี้ช่ือวา 
พีชนิธานกิจ คือ ยังใหเกิดพืชพันธุแหงวิญญาณข้ึนเรียกตามปจจัยวาเปน นานักขณกิกัมม- 
ปจจัย หมายถึง เจตนาที่เกิดในขณะตางๆ กัน เกดิในกาลอนาคตท่ีปฏิสนธิกาลก็ได ท่ีเปน 
ปวัตติกาลกไ็ด 
        รวมความวา กัมมปจจยันี้ จําแนกออกไดเปน ๒ คือ สหชาตกัมมปจจัย และ 
นานักขณิกกัมมปจจัย กลาวคือ 
        - เจตนา ท่ีสัมปยุตตกับสหชาตธรรม เปนปจจยัชวยอุปการะแกนาม คือ จิต 
เจตสิก และแกรูปท่ีเกิดพรอมกับเจตนานั้น ไดช่ือวา สหชาตกัมมปจจยั 
        - เจตนาทีต่างขณะกัน คือเจตนานัน้หรือกรรมนั้นหรือสหชาตกัมมนั้นไดดับไปแลว 
เปนปจจยัชวยอุปการะแกนาม และแกรูปท่ีเกิดข้ึนในอนาคต โดยอาศัยอํานาจแหงกรรมท่ีดับ 
ไปแลวนัน้ ไดช่ือวา นานกัขณิกกัมมปจจยั 
        แตละปจจัยมีอธิบายโดยยอ ดังนี ้
                                                        สหชาตกัมมปจจยั 
        สหชาตกมัม หมายความวา เจตนาท่ีเกิดพรอม 
        วาโดย อาคาร นามเปนปจจัยธรรม, นามรูปเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนสหชาตชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมกับปจจยบุบันนธรรม 
เกิดพรอมกนัในจิตดวงเดียวกัน 
        วาโดย กาล เปนปจจุบัน หมายความวาท้ังปจจยัธรรมและปจจยบุบันนธรรม 
ดวยก็ยังไมทันดับไป 
        วาโดย สัตติ มีท้ัง ชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ  
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        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก เจตนาเจตสิก ๘๙ ท่ีในจิต ๘๙ 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (เวนเจตนา) 
จิตตชรูปปฏิสนธิกัมมชรูป 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก เจตนาเจตสิก ๘๙ ท่ีในจติ ๘๙, และ 
พาหิรรูป, อาหารชรูป, อุตุชรูป, อสัญญสัตตกัมมชรูป, ปวัตติกัมมชรูป 
        ปญหาวาระในสหชาตกัมมปจจยั 
        สหชาตกมัมปจจัย มี ๗ วาระ คือ 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกอกุศล ไดแก เจตนาเจตสิก ๒๑ ท่ีในกุศลจติ ๒๑ เปน 
สหชาตกัมมปจจัยธรรม กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๗ (เวนเจตนา) เปนสหชาตกัมมปจจยบุ- 
บันนธรรม 
        ๒.  กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก เจตนาเจตสิก ๒๑ ท่ีในกุศลจิต ๒๑ 
ในปญจโวการภูมิ เปนสหชาตปจจัยธรรม จิตตชรูปท่ีมีกศุลนามขันธ ๔ เปนสมุฏฐานนั้น 
เปนสหชาตกมัมปจจยุบบันนธรรม 
        ๓.  กุศลเปนปจจยัแกกศุลและอัพยากตะ ไดแก เจตนาเจตสิก ๒๑ ท่ีในกุศล- 
จิต ๒๑ ในปญจโวภาวภูมิ เปนสหชาตกัมมปจจัยธรรม, กศุลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๗ (เวน 
เจตนา) ดวย และจิตตชรูป ซ่ึงมีกุศลนามขันธ ๔ เปนสมุฏฐานนั้นดวย เปนสหชาตกมัม- 
ปจจยุบบันนธรรม 
        ๔.  อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ไดแก เจตนาเจตสิก ๑๒ ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ 
เปนสหชาตกมัมปจจัยธรรม, อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๑ (เวนเจตนา) เปนสหชาตกัมมปจจยุบ- 
บันนธรรม 
        ๕.  อกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ ไดแก เจตนาเจตสิก ๑๒ ในอกศุลจิต ๑๒ 
ในปญจโวการภูมิ เปนสหชาตกัมมปจจยัธรรม จิตตชรูป ซ่ึงมีอกุศลนามขันธ ๔ เปนสมุฏฐาน 
นั้น เปนสหชาตกัมมปจจยุบบันนธรรม  
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        ๖.  อกุศลเปนปจจยัแกอกุศลและอัพยากตะ ไดแก เจตนาเจตสิก ๑๒ ท่ีใน- 
อกุศลจิต ๑๒ ในปญจโวการภูมิ เปนสหชาตกัมมปจจยัธรรม อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๖ 
(เวนเจตนา) ดวย และจิตตชรูป ซ่ึงมีอกุศลนามขันธ ๔ เปนสมุฏฐานนัน้ดวย เปนสหชาต- 
กัมมปจจยุบบันนธรรม 
        ๗.  อัพพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ ไดแก เจตนาเจตสิกท่ีในวบิากจิต ๓๖ 
และท่ีในกิริยาจิต ๒๐ ในปวตัติกาลและในปฏิสนธิกาลตามสมควร เปนสหชาตกัมมปจจัยธรรม, 
วิบากจิต ๓๖, กิริยาจิต ๒๐, เจตสิก ๓๗ (เวนเจตนา) วิบากจิตตชรูป กิริยาจิตตชรูป ใน 
ปวัตติกาล และปฏิสนธิกัมมชรูป ในปฏิสนธิกาล เปนสหชาตกัมมปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมกนัได มี ๑๐  ปจจัย คือ 
        ๑.  สหชาตกัมมปจจยั 
        ๒.  สหชาตปจจัย 
        ๓.  อัญญมัญญปจจัย 
        ๔.  สหชาตนิสสยปจจยั 
        ๕.  วิปากปจจัย 
        ๖.  นามอาหารปจจยั 
        ๗.  สัมปยุตตปจจยั 
        ๘.  สหชาตวิปปยุตตปจจัย 
        ๙.  สหชาตตัตถิปจจัย 
        ๑๐. สหชาตอวิคตปจจยั 
                                                        นานักขณิกกัมมปจจยั 
        ขณะกระทําทุจริตก็ดี สุจริตก็ดี เจตนาที่เกิดพรอมกบัอกุศลจิตหรือกุศลจิตนั้นเปน 
สหชาตกัมมปจจัย คร้ันอกุศลจิตหรือกุศลจิตพรอมดวยเจนานั้นๆ ดับไปแลว เจตนานั้น 
ก็กลับกลายเปนนานักขณิกกมัมปจจัย มีอํานาจหนาท่ีใหผลแกผูนั้น ท้ังในชาตินีแ้ละชาติหนา 
ท้ังในปวัตติกาลและปฏิสนธิ  
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        นานักขณิกกรรมท่ีเนกุศล อกุศลนั้น มีอยูในสันดานดวยกันท้ังนั้น แตเม่ือขณะท่ี 
จะสงผลใหปรากฏข้ึน ยอมอาศัย กาล คติ อุปธิ และปโยคะ เปนเคร่ืองประกอบดวย คือ 
        - กาล คือ เวลา คราว สมัย ขอนี้พึงเขาใจวา ในสมัยใดท่ีพระพุทธศาสนารุง- 
เรือง ผูปกครองประเทศ ปกครองดวยความมีศีลธรรมเปนท่ีตั้ง อยางนี้เรียกวา กาลสมบัติ ถา 
เปนไปอยางตรงกันขาม ก็เรียกวา กาลวิบัต ิ
        - คติ คือ ทางดําเนินชีวติ คติชีวิต ขอนี้พึงเขาใจวา ผูท่ีเกิดอยูในสุคติภูมิ 
มนุษย เทวดา พรหม ก็เรียกวา คติสมบัติ ผูท่ีเกิดในทุคติภูมิ เปนสัตวนรก สัตวดิรัจฉาน 
เปรต อสุรกาย เหลานี้เรียกวา คติวิบัต ิ
        - อุปธิ คือ รางกาย รูปรางหนาตาตลอดจนบุคลิกลักษณะขอนี้พึงเขาใจวา ผู 
มีอวัยวะ หรือ อายตนะ มีหู ตา เปนตน ครบถวนบริบูรณ เรียกวา อุปธิสมบัติ ถาขาดตกบก- 
พรองไมสมบูรณ ก็เรียกวา อุปธิวิบัติ 
        - ปโยคะ คือการประกอบความเพียร การประกอบกิจ ขอนี้พึงเขาใจวาผูท่ีเพียร 
ชอบประกอบแตกาย วาจา ใจ สุจริต หรือทําอะไรทําเปน ทําได ทําดี เชนนี้เรียกวา ปโยค- 
สมบัติ ถาไมเปนเชนนัน้ ก็เรียกวา ปโยควบัิติ 
        ในปวัตติกาล ขณะใดเปนผูมีสมบัติ ๔ ประการ ขณะนัน้นานักขณิกกรรมกุศล ยอม 
ไดโอกาสที่จะสงผลใหผูนั้นไดประสบกับอารมณท่ีเปนอิฐฐารมณ พรอมท้ังไดรับกมัมชรูป อัน 
เปนท่ีนารักนาปรารถนา ถาขณะใดมีวิบัติ ๔ ประการ ขณะนัน้ นานักขณิกกรมที่เปนอกุศล 
ยอมไดโอกาสสงผลใหผูนั้นประสบกับอนฏิฐารมณ พรอมท้ังไดรับกัมมชรูปท่ีไมนารักนา- 
ปรารถนา 
        สวนในปฏิสนธิกาล สัตวท้ังหลายนอมไดรับทันที ในขณะท่ีปฏิสนธิ คือ อกุศล- 
นานักขณิกกรรม ก็สงผลใหปฏิสนธิในอบายภูมิ ถาเปนกศุลนานักขณกิกรรม ก็สงผลใหปฏิสนธิ 
เปนมนุษยเทวดา พรหม ตามสมควรแกกรรมของตนในอดีต 
        นานักขณิกกรรม หมายความวา เจตนาในขณะท่ีตางกัน 
        วาโดย อาการ นามเปนปจจัยธรรม นามรูปเปนปจจยุบบันนธรรม 
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        วาโดย ชาติ ในปจจัยนี้ มีถึง ๓ ชาติ คือ 
        (๑)  อนนัตรูปนิสสยปกตูปชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมกับปจจยบุบันนธรรม 
นั้นเกดิติดตอกันโดยไมมีระหวางค่ันนั้นอยางหนึ่ง, ปจจยัธรรมนี้เปนท่ีอาศัยอันมีกําลังอยางแรง 
กลาแกปจจัยบันนธรรมอยางหนึ่ง และปจจยัธรรมอันเปนท่ีอาศัยอยางแรงกลาท่ีไดทํามาแลว 
ดวยดีนัน้ ชวยอุปการะแกปจจยุบบันนธรรมอีกอยางหนึ่ง ท้ัง ๓ นี้ ไดแก มัคคเจตนาท่ีเปน 
ปจจัยใหเกิดผลจิต 
        (๒)  ปกตูปนิสสยชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมอันเปนท่ีอาศัยอยางแรงกลาท่ี 
ไดทํามาแลวดวยดนีั้นชวยอุปการะแกปจจยุบบันนธรรมใหเกดิข้ึน ไดแก เจตนาเจตสิกท่ีมี 
กําลังมากชวยอุปการะ ใหเกดิวิบากนามขันธ ๔ 
        (๓)  นานกัขณิกกัมมชาติ หมายความวา ปจจยัธรรมท่ีเปนอดีต คือ ท่ีดับไป 
แลวนั้น มีอํานาจใหเกิดปจจยุบบันนธรรม ไดแก เจตนาเจตสิกท่ีมีกําลังนอย 
(ทุพละ) เปนปจจัยชวยอุปการะ แกกามวิบากจิตใหเกดิข้ึน และเจตสิกท่ีมีกําลังมาก (พลวะ) 
และกําลังนอย (ทุพละ) เปนปจจัยชวยอุปการะแก กัมมชรูป ใหเกดิข้ึน 
        วาโดย กาล เปนอดีตกาล 
        วาโดย สัตติ เปนชนกสัตติแตอยางเดียว 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก เจตนาเจตสิกท่ีในอกุศลจิต ๑๒ และท่ีใน 
กุศลจิต ๒๑ ท่ีเปนอดีต คือ ท่ีไดดับไปแลว 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก วิบากจิต ๓๖ เจตสิก ๓๘ ปฏิ- 
สนธิกัมมชรูป อสัญญสัตตกัมมชรูป ปวัตติกัมมชรูป 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ กริิยาจิต ๒๐ 
เจตสิก ๕๒ จติตชรูป พาหิรรูป อาหารรูป อุตุชรูป 
        ปญหาวาระในนานักขณิกกัมมปจจยั 
        นานักขณิกกัมมปจจยั มี ๒ วาระ คือ 
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        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก กุศลเจตนา ๒๑ ในกุศลนามขันธ ๔ 
ท่ีเปนอดีต เปนนานักขณิกกมัมปจจัยธรรม, กุศลวิบากจติ ๒๙ เจตสิก ๓๘ และกัมมชรูป 
เปนนานกัขณกิกัมมปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  อกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ ไดแก อกุศลเจตนา ๑๒ ในอกศุลนามขันธ ๔ 
ท่ีเปนอดีต เปนนานักขณิกกมัมปจจัยธรรม อกุศลวิบากจติ ๗ อัญญสมานาเจตสิก ๑๐ 
(เวนวิริยะ ปติ ฉันทะ) และกัมมชรูป เปนนามนักขณกิกัมมปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๗ ปจจยั คือ 
        ๑.  นานักขณิกกมัมปจจยั 
        ๒.  อนันตรปจจัย 
        ๓.  สมนันตรปจจัย 
        ๔.  อนัตรูปนิสสยปจจยั 
        ๕.  ปกตูปนิสสยปจจัย 
        ๖.  นัตถิปจจัย 
        ๗.  วิคตปจจัย 
                                                        ๑๔.  วปิากปจจยั 
        วิปาก ปจจัยไดแกธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนวิบาก หมายความวา เปนผล 
ของกุศลกรรมและผลของอกุศลกรรม 
        วาโดย อาการ นามเปนปจจัยธรรม, นามรูปเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนสหชาตชาติ คือ ปจจยัและปจจยุบบันนธรรม เกดิในจิตดวง 
เดียวกัน 
        วาโดย กาล เปนปจจุบัน 
        วาโดย สัตติ มีท้ังชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ 
        วาโดย องคธรรม คือ  



สังคหะ(๘) - หนาท่ี 49 
                                                                        ๔๙ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก วิบากจิต ๓๖ เจตสิก ๓๘ ในปฏิสนธิกาล 
และปวัตติกาล ท่ีชวยอุปการะซึ่งกันและกนั และท่ีชวยอุปการะแกจิตตชรูปและปฏิสนธิกัมมชรูป 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก วิบากจิต ๓๖ เจตสิก ๓๘ ขณะ 
ท่ีไมไดเปนปจจัย, จิตตชรูป๑๓ (เวนวิญญัติติรูป ๒) ท่ีเกดิข้ึนจากวิบากนามขันธเหลานี้ 
ตามสมควร และปฏิสนธิกัมมชรูป 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก กุศลจิต ๒๑, อกุศลจิต ๑๒, กริิยาจิต ๒๐, 
เจตสิก ๕๒, จติตชรูปท่ีจิตข้ึนจาก กศุล อกศุล กิริยา นามขันธเหลานี้ตามสมควร, พาหิรรูป, 
อาหารชรูป, อุตุชรูป, อสัญญสัตตกัมมชรูป, ปวัตตากัมมชรูป 
        ปญหาวาระในวิปากปจจัย 
        วิปากปจจัยนี้มีวาระเดียว คือ อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ กลาวคือ 
        - วิปากนามขันธ ๔ อันไดแก วิบากจิต ๓๖ เจตสิก ๓๘ ท่ีเปนปฏิสนธิกาล 
และปวัตติกาล แลวแตวาจะยกนามขันธใดข้ึนเปนปจจยันามขันธนั้นกเ็ปนปจจยัธรรม, วิบาก 
นามขันธ ๔ อันไดแกวิบากจิต ๓๖ เจตสิก ๓๘ เฉพาะนามขันธท่ีเหลือ, วิบากจิตตชรูป ๑๓ 
(เวนวิญญัติติรูป ๒), ปฏิสนธิกัมมชรูป เปนวิปากปจจยบุบันนธรรม 
        จะยกนามขันธเดียวหรือ ๒ หรือ ๓ เปนปจจยัธรรมก็ตาม นามขันธท่ีเหลือ ๓ 
หรือ ๒ หรือ ๑ (ตามลําดับ) ก็เปนปจจยุบบันนธรรมเสมอไป 
        สวนปฏิสนธิกัมมชรูป และจิตตชรูป ในปจจยันี้ เปนปจจยุบบันนธรรมอยางเดียว 
เปนปจจยัธรรมไมได 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๕ ปจจยั คือ 
        ๑.  วิปากปจจัย 
        ๒.  สหชาตปจจัย 
        ๓.  อัญญมัญญปจจัย 
        ๔.  นิสสยปจจยั 
        ๕.  สัมปยุตตปจจยั  
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        ๖.  วิปปยุตตปจจยั 
        ๗.  สหชาตัตถิปจจัย 
        ๘.  สหชาตอวิคตปจจยั 
                                                        ๑๕.  อาหารปจจยั 
        อาหารปจจัย ไดแกธรรมท่ีชวยอุปการะ โดยความเปนส่ิงนํามาซ่ึงนามและรูป 
        อาหารปจจัย จําแนกออกไดเปน ๒ คือ 
        (๑) อาหารประเภท ขาว น้ํา ขนม นม เนย เปนตน ท่ีเรียกวา กพฬีการาหาร 
(อาหารที่บริโภคเปนคําๆ) เปนปจจยัชวยอุปการะรูปกายใหเจริญเติบโตและต้ังอยูไดนั้น มี 
ช่ือวา รูปอาหารปจจัย 
        (๒)  ผัสสาหาร มดนสัญเจตนาหาร และวิญญาณาหาร ซ่ึงเปนปจจยัชวยอุปการะ 
เวทนาเจตสิก ปฏิสนธิวิญญาณ และเจตสิกกับกัมมชรูป (ตามลําดับ) ใหเกิดข้ึนและต้ังอยู 
ไดนั้น มีช่ือวา นามอาหารปจจัย 
                                                                รูปอาหารปจจัย 
        รูปอาหาร หมายความวา อาหารที่มีรูปธรรม คือ กพฬีการาหาร 
        วาโดย อาการ รูปเปนปจจัยธรรม, รูปเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนอาหารชาติ หมายความวา ปจจยัธรรมนั้นไดแกอาหารนั่นเอง 
        วาโดย กาล เปนปจจุบัน 
        วาโดย สัตติ มีท้ังชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก พหิทธโอชาท่ีอยูในอาหารตางๆ อีกนัยหนึ่ง 
ไดแก องคธรรมของปจจัยธรรมนั้น ไดแก กัมมชโอชา จติตชโอชา อุตุชโอชา อาหารชโอชา 
ท่ีอยูในภายใน (อัชฌัตตสันดาน) และอุตุชโอชาท่ีอยูภายนอก (พหิทธาสันดาน) คือ โอชา 
ท่ีอยูในอาหารตางๆ 
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        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก อาหารสมุฏฐานิกรูป คือ รูปท่ีเกิด 
จากอาหาร 
        อีกนัยหนึ่งองคธรรมของปจจยุบบันนธรรมนั้น ไดแก จตุสมุฏฐานิกรูปท่ีตั้งอยูใน 
กลาปอันเดียวกันกับปจจัยธรรม และท่ีตั้งอยูในกลาปอ่ืนๆ (เวนโอชาท่ีอยูในกลาปอันดียว- 
กัน) 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, จิตตชรูป, 
ปฏิสนธิกัมมชรูป, พาหิรรูป, อุตุชรูป, อสัญสัตตกัมมชรูป, ปวัตติกัมมชรูป 
        อีกนัยหนึ่ง องคธรรมของปจจนิกธรรมน้ัน ไดแก จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, และ 
พาหิรรูป 
        ปญหาวาระในรูปอาหารปจจัย 
        รูปอาหารปจจัย มีวาระเดียว คือ อัพยากตะเปนปจจยัแกอพยากตะ กลาวคือ 
        กวฬิงการาหาร คือ โอชาท่ีอยูในอาหารตางๆ หรืออีกนัยหนึ่งไดแก โอชาท่ีอยู 
ท้ังภายในและภายนอกเปนรูปอาหารปจจัยธรรม, จตุสมุฏฐานิกรูป คือ รูปท่ีเกิดจากสมุฏฐาน 
ท้ัง ๔ ท่ีตั้งอยูในกลางอันเดยีวกันกับปจจยัธรรม และต้ังอยูในกลาปอ่ืนๆ เปนรูปอาหารปจจ- 
ยุบบันนธรรม 
        หมายความวา โอชาท่ีเปนปจจยัธรรมนั้น เม่ือชวยอุปการะแกอาหารชรูป คือ 
อาหารชโอชานั้นเปนไปโดยอํานาจชนกสัตติ แตถาเปนการชวยอุปการะแก คือรูปท่ีเหลือนอก 
นั้น คือ กัมมชโอชา จิตตชโอชา และอุตุชโอชาแลว เปนไปโดยอํานาจอุปถัมภกสัตติ 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๓ ปจจยั คือ 
        ๑.  รูปอาหารปจจยั 
        ๒.  อาหารรัตถิปจจัย 
        ๓.  อาหารอวิคตปจจยั  
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        นามอาหาร หมายความถึง ผัสสาอาหาร คือ ผัสสเจตสิก, มโนสัญเจตนาหาร 
คือ เจตนาเจตสิก และวิญญาณาหาร คือ จิตท้ังหมด 
        วาโดย อาการ นามเปนปจจัยธรรม, นามรูปเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนสหชาตชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมกับปจจยบุบันนธรรมนั้น 
เกิดพรอมกนั 
        วาโดย กาล เปนปจจุบัน 
        วาโดย สัตติ มีท้ังชนกสัตติและอุปถัมภกสัตติ 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก นามอาหารองคธรรม ๓ คือ ผัสสะ เจตนา 
และวิญญาณ 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, จิตตชรูป, ปฏิ- 
สนธิกัมมชรูป ท่ีเกิดพรอมกบัปจจัยธรรม 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก พาหิรรูป, อาหารชรูป, อุตุชรูป, อสัญญา 
สัตตกัมมชรูป, ปวัตติกัมมชรูป 
        ปญหาวาระในนามอาหารปจจัย 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล ไดแก กุศลนามอาหาร ๓ คือ ผัสสะ เจตนา 
วิญญาณ ท่ีในกุศลจิต ๒๑ เปนนามอาหารปจจัยธรรม กุศลสัมปยุตตขันธ อันไดแกกุศลจิต ๒๑ 
เปนนามอาหารปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก กุศลนามอาหาร ๓ ในกุศลจิต ๒๑ 
ในปญจโวการภูมิ เปนนามอาหารปจจยัธรรม กุศลจิตตชรูป เปนนามอาหารปจจยุบบันนธรรม 
        ๓.  กุศลเปนปจจยัแกกศุลและอัพยากตะ ไดแก กุศลนาม อาหาร ๓ ในกุศล- 
จิต ๒๑ ในปญจโวการภูมิ เปนนามอาหารปจจัยธรรม, กศุลจิต ๒๑ ดวย กุศลจิตตชรูปดวย 
เปนนามอาหารปจจยุบบันนธรรม 
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        ๔.  อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ไดแก อกุศลนามอาหาร ๓ คือ ผัสสะ เจตนา 
วิญญาณ ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ เปนนามอาหารปจจัยธรรม, อกุศลสัมปยุตตขันธ อันไดแก 
อกุศลจิต ๑๒ เปนนามอาหารปจจยุบบันนธรรม 
        ๕.  อกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ ไดแก อกุศลนามอาหาร ๓ ในอกุศลจิต ๑๒ 
ในปญจโวการภูมิ เปนนามอาหารปจจยัธรรม, อกุศลจิตตชรูปเปนนามอาหารปจจยุบบันนธรรม 
        ๖.  อกุศลเปนปจจยัแกอกุศลและอัพยากตะ ไดแก อกศุลนามอาหาร ๓ ใน 
อกุศลจิต ๑๒ ในปญจโวการภูมิ เปนนามของอาหารปจจยัธรรม อกุศลจิต ๑๒ ดวย อกุศล- 
จิตตชรูปดวย เปนนามอาหารปจจยุบบันนธรรม 
        ๗.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก อัพยากตะนามอาหาร ๓ คือ 
ผัสสะ เจตนา วิญญาณ ท่ีในวิบากจิต ๓๖ ท้ังในปวัตติกาลและในปฏิสนธิกาล, ท่ีในกิริยา 
จิต ๒๐ ในปวตัติกาลอยางเดยีว เปนนามอาหารปจจยัธรรม, วิบากจิต ๓๖, กิริยาจิต ๒๐ 
วิบากจิตตชรูป, กิริยาจิตตชรูป, ปฏิสนธิกัมมชรูป เปนนามอาหารปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๑๒ ปจจัย คือ 
        ๑.  นามอาหารปจจยั 
        ๒.  สหชาตาธิปติปจจัย 
        ๓.  สหชาตปจจัย 
        ๔.  อัญญมัญญปจจัย 
        ๕.  สหชาตินิสสยปจจยั 
        ๖.  สหชาตกัมมปจจยั 
        ๗.  วิปากปจจัย 
        ๘.  สหชาตินทริยปจจยั 
        ๙.  สัมปยุคตปจจยั 
        ๑๐. สหชาตวิปปยุตตปจจัย 
        ๑๑. สหชาตัตถิปจจัย 
        ๑๒. สหชาตอวิคตปจจยั  
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                                                          ๑๖.  อินทริยปจจยั 
        ขอควรทราบเบ้ืองตน 
        อินทรีย คือ ความเปนใหญในหนาท่ีของตนเปนส่ิงปกครองนามรูป ซ่ึงมีจํานวน ๒๒ 
จึงเรียกวา อินทรีย ๒๒ ในอินทรีย ๒๒ นัน้ เปนปจจัยไดเพียง ๒๐ สวนอีก ๒ คือ 
อิตถินทรีย และปุริสินทรีย เปนปจจยัไมได เพราะธรรมท่ีจะเปนปจจยัไดจะตองมีอํานาจหนา 
ท่ีอยางใดอยางหน่ึง หรือท้ัง ๒ อยางคือ ชนกสัตติ ทําใหเกิดข้ึน และอุปถัมภกสัตติ ทํา 
ใหตั้งอยูได อันความเปนหญิงเปนชายนัน้ ครองความเปนใหญแหงเพศหญิงเพศชายของตน 
ไวไดก็จริง แตไมมีความสามารถในการท่ีจะอุปการะชวยเหลือใหธรรมอ่ืนใดเกิดข้ึน และไม 
สามารถท่ีจะอุปการะชวยเหลือใหธรรมอันใดต้ังอยูไดดวย จึงเปนปจจยัไมได 
        อินทริยปจจัย จําแนกออกไดเปน ๓ คือ 
        (๑)  นามอินทริย คือ องคธรรม ๘ (คือ ชีวิต จิต เวทนา สัททา วิริยะ สติ 
เอกัคคตา ปญญา) เปนปจจยัชวยอุปการะ โดยความเปนใหญแก นาม รูป ท่ีเกิดพรอม 
กันกับตนน้ัน ไดช่ือวา สหชาตินทริยปจจยั 
        (๒)  วัตถุ ๕ (มีจักขุวัตถุเปนตน) ท่ีเกิดกอน (เกิดพรอมกับอติตภวังคภวังแรก) 
เปนปจจยัชวยอุปการะแกทวปิญจวิญญาณ ๑๐ นั้น ไดช่ือวา ปุเรชาตินทริยปจจยั หรือ 
วัตถุปุเรชาตินทรียปจจยั 
        (๓)  รูปชีวิตินทรีย (คือ ชีวิตรูป) เปนปจจัยชวยอุปการะแกอุปาทินนารูป (คือ 
กัมมชรูป) ท่ีเหลือ ๙ รูปหรือ ๘ รูป ซ่ึงอยูในกลาปเดยีวกับชีวิตรูปนัน้ไดช่ือวา รูปชีวิต- 
นทรียปจจยั 
                                                        สหชาตินทริยปจจยั 
        สหชาตินทริย หมายถึง นามอินทรียองคธรรม ๘ 
        วาโดย อาการ นามเปนปจจัยธรรม, นามรูปเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนสหชาตชาติ 
        วาโดย กาล เปนปจจุบัน 
        วาโดย สัตติ มีท้ังชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ  
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        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก นามอินทรียองคธรรม ๘ 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีเกดิพรอม 
กับปจจยัธรรม และจิตตชรูป ปฎิสนธิกัมมชรูป 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก พาหิรรูป อาหารชรูป อุตุชรูป อสัญญ- 
สัตตกัมมชรูป ปวัตติกัมมชรูป 
        ปญหาวาระในสหชาตินทริยปจจยั 
        สหชาตนทริยปจจยันี้ มี ๗ วาระ คือ 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล ไดแก นามอินทริยองคธรรม ๘ ท่ีในกุศลจิต ๒๑ 
เปนสหชาตินทรียปจจยัธรรม, กุศลสัมปยุตตขันธ คือ กุศลจิต ๒๑ เปนสหชาตินทริย- 
ปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก นามอินทรีย องคธรรม ๘ ท่ีในกุศล- 
จิต ๒๑ เปนสหชาตินทริยปจจัยธรรม, กุศลจิตตชรูป เปนสหชาตินทริยปจจยุบบันนธรรม 
        ๓.  กุศลเปนปจจยัแกกศุลและอัพยากตะ ไดแก นามอินทริยองคธรรม ๘ ใน 
กุศลจิต ๒๑ เปนสหชาตินทริยปจจยัธรรม, กุศลจิต ๒๑ ดวย กุศลจิตตชรูปดวย เปน 
สหชาตินทริยปจจยุบบันนธรรม 
        ๔.  อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ไดแก อกุศลนามอินทริย องคธรรม ๕ (คือ 
ชีวิต จิต เวทนา วิริยะ เอกัคคตา) ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ เปนสหชาตินทริยปจจัยธรรม, 
อกุศลจิต ๑๒ เปนสหชาตินทริยปจจยุบบันนธรรม 
        ๕.  อกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ ไดแก อกุศลนามอินทรีย องคธรรม ๕ ท่ีอยู 
ในอกุศลจิต ๑๒ เปนสหชาตินทริยปจจยัธรรม อกุศลจิตตชรูป เปนสหชาตินทริยปจจยบุ- 
บันนธรรม 
        ๖.  อกุศลเปนปจจยัแกอกุศลและอัพยากตะ ไดแก อกศุลนามอินทรีย องค- 
ธรรม ๕ ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ เปนสหชาตินทริยปจจยัธรรม, อกุศลจิต ๑๒ ดวยอกุศลจิตตชรูป 
ดวย เปนสหชาตินทริยปจจยบุบันนธรรม  
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        ๗.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก นามอินทรียองคธรรม ๘ ท่ีใน 
วิบากจิต ๓๖ กิริยาจิต ๒๐ ในปวัตติกาลและในปฏิสนธิกาลตามสมควร เปนสหชาตินทริย- 
ปจจัยธรรม, วบิากจิต ๓๖ กริิยาจิต ๒๐ วิบากจิตตชรูป กริิยาจิตตชรูปในปวัตติกาล และ 
วิบากปฏิสนธิจิต ๑๙, ปฏิสนธิกัมมชรูป เปนสหชาตินทริยปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๑๔ ปจจัย คือ 
        ๑.  สหชาตินทริยปจจยั 
        ๒.  เหตุปจจัย 
        ๓.  สหชาตาธิปติปจจัย 
        ๔.  สหชาตปจจัย 
        ๕.  อัญญมัญญปจจัย 
        ๖.  สหชาตนิสสยปจจยั 
        ๗.  วิปากปจจัย 
        ๘.  นามอาหารปจจัย 
        ๙.  ฌานปจจัย 
        ๑๐. มัคคปจจัย 
        ๑๑.  สัมปยุตตปจจยั 
        ๑๒.  สหชาตวิปปยุตตปจจัย 
        ๑๓.  สหชาตัตถิปจจัย 
        ๑๔.  สหชาตอวิคคตปจจัย 
                                                            ปุเรชาตินทริยปจจยั 
        ปุเรชาตินทรีย หมายความวา ธรรมท่ีเกิดกอน เปนปจจัยชวยอุปการะโดยความ 
เปนใหญ 
        วาโดย อาการ รูปเปนปจจัยธรรม, นามเปนปจจยุบบันนธรรม 
        วาโดย ชาติ เปนวัตถุปุเรชาตชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมท่ีเกิดกอนนั้นชวย 
อุปการะแกปจจยุบบันนธรรม  
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        วาโดย กาล เปนปจจุบัน 
        วาโดย สัตติ มีท้ังชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก วัตถุ ๕ คือ ปสาทรูป ๕ ท่ีเกิดพรอมกับ 
อดีตภวังคดวงแรก หรืออีกนยัหนึ่ง ฐิติปตตปญจวัตถุ ๔๙ ท่ียังกําลังมีอยูกับภวังคจิตกอนท่ีจะ 
ถึงปญจวิญญาณ 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก ทวิปญจวญิญาณจิต ๑๐ สัพพ- 
จิตตสาธารณเจตสิก ๗ 
        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก จิต ๗๙ (เวนทวิปญจวิญญาณ ๑๐) 
เจตสิก ๕๒ และรูปท้ังหมด 
        ปญหาวาระในปุเรชาตปจจัย 
        ปุเรชาตนทริยปจจยั หรือวัตถุปุเรชาตินทรียปจจยันี้ มีวาระเดียว คือ อัพยากตะ- 
เปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก อินทรียรูป ๕ คือ จักขุนทรีย โสติทรีย ฆานิทรีย ชีวหิน- 
หรือ กายนิทรีย ท่ีเปนฐิติปตต เปนปุเรชาตินทริยปจจยัธรรม, ทวิปญจวญิญาณจิต ๑๐ สัพพ- 
จิตตสาธารณเจตสิก ๗ เปนปุเรชาตินทรียปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๖ ปจจยั คือ 
        ๑.  ปุเรชาตินทริยปจจยั 
        ๒.  วัตถุปุเรชาตินิสสยปจจัย 
        ๓.  วัตถุปุเรชาตปจจัย 
        ๔.  วัตถุปุเรชาตวิปปยตุตปจจัย 
        ๕.  วัตถุปุเรชาตตัตถิปจจัย 
        ๖.  วัตถุปุเรชาตอวิคตปจจัย 
                                                        รูปชีวิตนทริยปจจยั 
        รูปชีวิตินทรีย หมายความถึง ชีวิตรูป  
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        วาโดย อาการ รูปเปนปจจัย รูปเปนปจจยุบบันน 
        วาโดย ชาติ เปนรูปชีวติตินทริยชาติ หมายความวา ปจจัยธรรมนัน้ไดแกชีวติรูป 
ซ่ึงทําหนาท่ีเปนใปญเปนผูปกครองในการรักษารูปธรรมท่ีเกิดข้ึนดวยกนั 
        วาโดย กาล เปนปจจุบัน 
        วาโดย สัตติ มีท้ังชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก ชีวติรูป ท้ังในปฏิสนธิกาลและในปวัตติกาล 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก กัมมชรูปท่ีเหลือ ๙ รูป หรือ ๘ รูป 
ซ่ึงอยูในกลาปเดียวกับชีวิตรูปนั้นๆ 
        ปญหาวาระในรูปชีวิตนทริยปจจยั 
        รูปชีวิตินทริยปจจยันี้ มีวาระเดยีว คือ อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ ไดแก 
ชีวิตรูปท้ังหลาย เปน รูปชีวติินทริยปจจยัธรรม, กัมมชรูปท่ีเหลือ ๙ รูป หรือ ๘ รูป ซ่ึงอยูใน 
กลาปเดียวกับชีวิตรูปนั้นๆ เปน รูปชีวิตินทริยปจจยุบบันนธรรม เชน 
        - จักขุทสกกลาป มีอวินพิโภครูป ๘ จกัขุปสาทรูป ๑ และชีวิตรูป ๑ รวม ๑๐ รูป 
และชีวิตรูป ๑ เปนปจจยัธรรม, อวินิพโภครูป ๘ จักขุปสาทรูป ๑ รวม ๙ รูป นี้ก็เปน 
ปจจยุบบันนธรรม 
        โดยทํานองเดียวกัน ชีวติินวกกลาป มีอวินิพโภครูป ๘ และชีวติรูป ๑ รวม ๙ รูป 
ชีวิตรูป ๑ เปนปจจัยธรรม อวินิพโภครูป ๘ ท่ีเหลือ ก็เปนปจจยุบบันนธรรม 
        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๓ ปจจยั คือ 
        ๑.  รูปชีวติินทริยปจจยั 
        ๒.  รูปชีวิตินทริยัตถิปจจัย 
        ๓.  รูปชีวิตินทริยปวิคตปจจัย 
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                                                            ๑๗.  ฌานปจจยั 
        ฌานปจจยันั้น ไดแก ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนส่ิงเพงอารมณ 
        ฌาน มีความหมายได ๒ อยาง คือ 
        (๑)  การเพงอารมณ ตามธรรมดาตามปกติ มีรูปารมณเปนตนนั้นอยางหนึ่ง การ 
เพงอารมณในการเจริญสมถภาวนา มีกสิณเปนตนนัน้อีกอยางหนึ่ง ท้ัง ๒ อยางนีเ้รียกวา 
อารัมมณูปนิชฌาน 
        (๒)  การเพงอารมณในการเจริญวิปสสนาภาวนา มีการเพงอารมณไตรลักษณ คือ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้น เรียกวา ลักขณูปนิชฌาน 
        ฌานปจจยัธรรม ท่ีชวยอุปการะแกปจจยุบบันนธรรมท้ังหลายน้ันชวยอุปการะโดย 
อํานาจแหงอารัมมณูปนิชญาน หรือโดยอกาํนาจแหงลักขณูปนิชญาน กไ็ดแลวแตกรณ ี
        รวมความวา ฌานปจจยัก็ไดแกองคฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ เวทนา และ 
เอกัคคตา หมายความวา วิตกก็เรียกฌาน วจิารก็เรียกวาฌาน เปนตน วิตก ทําหนาท่ียกจิตข้ึน- 
สูอารมณ วิจาร ทําหนาท่ีประกอบจิตใหอยูท่ีอารมณนัน้ ปติ ทําหนาท่ีอ่ิมใจในอารมณนั้น 
เวทนา (สุข) ทําหนาท่ีเสวยอารมณนั้น และ เอกัคคตา ก็ทําหนาท่ีตั้งม่ันแนแนวในอารมณ 
นั้น แมจะทําหนาท่ีกันคนละอยาง แตก็ทําเพื่อใหสําเร็จในกิจอันเดียวกนั คือ เพงอารมณอัน 
เดียวกัน 
        วาโดย อาการ นามเปนปจจัย นามรูปเปนปจจยุบันน 
        วาโดย ชาติ เปนสหชาตชาติ 
        วาโดย กาล เปนกาลปจจุบัน 
        วาโดย สัตติ มีตั้ง ชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ 
        วาโดย องคธรรม คือ 
        - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก องคฌาน ๕ คือ วติก วิจาร ปติ เวทนา 
เอกัคคตา ท่ีในจิต ๘๙ (เวนทวิปญจวิญญาณ ๑๐) 
        - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก จิต ๗๙ (เวนทวิปญจวิญญาณ ๑๐) 
เจตสิก ๕๒ จติตชรูป, ปฏิสนธิกัมมชรูป 
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        - องคธรรมของปจจนกิธรรม ไดแก  ทวิปญจวิญญาณ ๑๐ เจตสิกท่ีประกอบ ๗, 
พาหิรรูป, อาหาชรูป, อุตุชรูป, อสัญญสัตตกัมมชรูป, ปวตัติกัมมชรูป 
        ปญหาวาระในฌานปจจัย 
        ฌานปจจยันี้ มี ๗ วาระ 
        ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล ไดแก องคฌาน ๕ ท่ีในกศุลจิต ๒๑ เปนฌาน- 
ปจจัยธรรม, กศุลสัมปยุตตนามขันธ ๔ อันไดแก กุศลจิต ๒๑ เปนฌานปจจยุบบันนธรรม 
        ๒.  กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก องฌาน ๕ ท่ีในกุศลจิต ๒๑ เปน 
ฌานปจจยัธรรม, กุศลจิตตชรูป เปนฌานปจจัยยุบบันนธรรม 
        ๓.  กุศลเปนปจจยัแกกศุลธรรมและอัพยากตะ ไดแก องคฌาน ๕ ท่ีใน 
กุศลจิต ๒๑ เปนฌานปจจยัธรรม, กุศลจิต ๒๑ ดวย กุศลจิตตชรูปดวย เปนฌานปจจ- 
ยุบบันนธรรม 
        ๔.  อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ไดแก องคฌาน ๕ ท่ีในอกุศลจิต ๒๑ เปน 
ฌานปจจยัธรรม, อกุศลสัมปยุตตนามขันธ ๔ อันไดแกอกศุลจิต ๑๒ เปนฌานปจจยุบบันน- 
ธรรม 
        ๕.  อกุศลเปนปจจัยแกอพยากตะ ไดแก องคฌาน ๕ ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ 
เปนฌานปจจัย อกุศลจิตตชรูป เปนฌานปจจยุบบันนธรรม 
        ๖.  อกุศลเปนปจจยัแกอกุศลและอัพยากตะ ไดแก องคฌาน ๕ ท่ีในอกุศล- 
จิต ๑๒ เปนฌานปจจยัธรรม อกุศลจิต ๑๒ ดวย อกุศลจิตตชรูปดวย เปนฌานปจจ- 
ยุบบันนธรรม 
        ๗.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก องคฌาน ๕ ท่ีในวิบากจิต ๒๖ 
(เวนทวิปญจวญิญาณ ๑๐), ท่ีในกิริยาจิต ๒๐, ในปวัตติกาลและในปฏิสนธิกาล ตามควร 
แกกรณี เปนฌานปจจยัธรรม วิบากจิต ๒๖ (เวนทวิปญจวญิญาณ ๑๐), กริิยาจิต ๒๐, 
วิปากจิตตชรูป, กิริยาจิตตชรูป, ปฏิสนธิกัมมชรูป เปนฌานปจจยุบบันนธรรม  
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        ปจจัยท่ีเกดิรวมดวยกันได มี ๑๑ ปจจัย คื 
        ๑.  ฌานปจจัย 
        ๒.  สหชาตปจจัย 
        ๓.  อัญญมัญญปจจัย 
        ๔.  สหชาตนิสสยปจจยั 
        ๕.  วิปากปจจัย 
        ๖.  สหชาตินทริยปจจยั 
        ๗.  มัคคปจจัย 
        ๘.  สัมปยุตตปจจยั 
        ๙.  สหชาตวิปปยุตตปจจัย 
        ๑๐.  สหชาตัตถิปจจัย 
        ๑๑.  สหชาตอวิคตปจจยั  
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                                                                   บทท่ี ๓ 
                                                      อธิบายปจจัย ๒๔ (ตอ) 
       มัคคปจจัย ไดแก ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนแนวทาง 
       มัคค คือ ธรรมท่ีเปนประดุจหนทางท่ีนําไปสูทุคติ สุคติ และนิพพาน จัดเปน 
สัมปาปกเหตุ คือ เหตุท่ีทําใหถึง เปรียบเหมือนยวดยานพาหนะท่ีสามารถพาผูโดยสารใหไปถึง 
จุดหมายน้ันๆ ได ตามควรแกฐานะของยานนั้นๆ 
       ธรรมท่ีอุปมาดังหนทางท่ีนําไปสูหรือเปนเหตุใหถึง ทุคติ สุคติ และนิพพาน 
ท่ีเรียกวา มัคค นี้มี ๑๒ ประการ อันไดแก สัมมมัคค ๘ มีสัมมทิฏฐิ เปนตน 
จนถึงสัมมาสมาธิ และมิจฉามัคค ๔ อันไดแกมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ 
และมิจฉาสมาธิ มัคค ๑๒ ประการนีว้าโดยองคธรรม มีเพียง ๙ ท่ีเรียกวา องคมัคค ๙ 
ไดแก เจตสิก ๙ ดวง คือ ปญญา วิตก สัมมาวาจา สัมมากมัมันตะ สัมมาอาชีวะ วิริยะ 
สติ เอกัคคตา และทิฏฐิ 
       องคมัคค ๙ นี้เองเปนปจจัย จึงเรียกมัคคปจจัย มีอํานาจชวยอุปการะสหชาตธรรม 
ท่ีเกิดพรอมกบัตนนั้น ๒ ประการ คือ 
       (๑)  ชวยอุปการะนําสหชาตธรรมท่ีเกิดพรอมกับตน ใหไปสูอารมณท่ีเกีย่วเนื่อง 
กับตน ใหทํากจิไปตามหนาท่ีของตนๆ อันเรียกวา กจิธรรมดา 
       (๒)  ชวยอุปการะนําสหชาตธรรมท่ีเกิดพรอมกับตน ใหไปสู ทุคติ สุคติ และ 
นิพพานไดกลาวคือ สัมมามัคค เปนทางนําไปสูสุคติและนิพพาน มิจฉามัคค เปนทาง 
นําไปสูทุคติ อยางนี้เรียกวา เปน กิจพเิศษ เพราะเปนกิจท่ีเกี่ยวของกับการปฏิสนธิ 
       อนึ่ง องคมัคค ๙ นี้ ตางก็ทําหนาท่ีเปนปจจยัธรรมและปจจยุบบันนธรรมแกกัน 
และกันเองไดดวย ทํานองเดยีวกับอัญญมัญญปจจัย 
       รวมความวา มัคคปจจยันี้ คือ องคมัคค ๙ เปนปจจยัชวยอุปการะแกจิต และ 
เจตสิกท่ีเกดิพรอมกับคน พรอมดวยจิตตชรูปและปฏิสนธิกัมมชรูป ใหเกิดข้ึนและใหตั้งอยูได 
ดวยอํานาจของมัคคปจจัยท่ีทําหนาท่ีในกจิพิเศษอยางหนึ่ง และทําหนาท่ีในกิจธรรมดาอยางหนึ่ง       
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       วาโดย อาการ นามเปนปจจัยธรรม, นามรูปเปนปจจยุบบันนธรรม 
       วาโดย ชาติ เปนสหาชาตชาติ 
       วาโดย กาล เปนปจจุบันกาล 
       วาโดย สัตติ มีท้ัง ชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ 
       วาโดย องคธรรม คือ 
       - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก องคมัคค ๙ ท่ีในสเหตุกจิต ๗๑ 
       - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก สเหตุกจิต ๗๑ เจตสิก ๕๒ 
สเหตุกจิตตชรูป สเหตุกปฏิสนธิกัมมชรูป 
       - องคธรรมของปจจนิกธรรม ไดแก อเหตุกจติ ๑๘, อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ 
(เวนฉันทะ), อเหตุกจติตชรูป อเหตุกปฏิสนธิกัมมชรูป พาหิรรูป อาหารชรูป อุตุชรูป 
อสัญญสัตตกัมมชรูป ปวัตตกัมมชรูป 
       ปญหาวาระในมัคคปจจัย 
       มัคคปจจัย มี ๗ วาระ คือ 
       ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล ไดแก องคมัคคท่ีเปนกุศล ๘ (เวนทิฏฐิ) เปน 
มัคคปจจัยธรรม กุศลสัมปยุตตขันธ ๔ อันไดแกกุศลจิต ๒๑ เปนมัคคปจจยุบบันนธรรม 
       ๒.  กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก องคมัคคท่ีเปนกุศล ๘ (เวนทิฏฐิ) 
เปนมัคคปจจยัธรรม กุศลจิตตชรูป เปนมัคคปจจยุบบันนธรรม 
       ๓.  กุศลเปนปจจยัแกกศุลและอัพยากตะ ไดแก องคมัคคท่ีเปนกุศล ๘ (เวน 
ทิฏฐิ) เปนมัคคปจจัยธรรม, กุศลจิต ๒๑ ดวย กุศลจิตตชรูปดวย เปนมัคคปจจยุบบันนธรรม 
       ๔.  อกุศลเปนปจจยัแกอกุศล ไดแก องคมัคคท่ีเปนอกุศล  ๔ เปนมัคคปจจัย- 
ธรรม, อกุศลจติตชรูป เปนมัคคปจจยุบบันนธรรม 
       ๕.  อกุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก องคมัคคท่ีเปนอกุศล ๔ เปนมัคค- 
ปจจัยธรรม, อกุศลจิตตชรูป เปนมัคคปจจยบุบันนธรรม 
       ๖.  อกุศลเปนปจจยัแกอกุศลและอัพยากตะ ไดแก องคมัคคท่ีเปนอกุศล ๔ 
เปนมัคคปจจยัธรรม, อกุศลจติ ๑๒ ดวย อกศุลจิตตชรูปดวย เปนมัคคปจจยุบบันนธรรม 
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       ๗.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก องคมัคค ๘ ท่ีเปนอัพยากตะ 
ในสเหตุกวิบากจิต ๒๑, สเหตุกกิริยาจิต ๑๗ ในปวัปติกาลและในปฏิสนธิเปนมัคคปจจัยธรรม, 
สเหตุกวิปากจิต ๒๑ สเหตุกกิริยาจิต ๑๗ สเหตุกวิปากจิตตชรูป สเหตุกกิริยาจิตตชรูป 
ปฏิสนธิกัมมชรูป เปนมัคคปจจยุบบันนธรรม 
       ปจจัยที่เกดิรวมดวยกันได มี ๑๓ ปจจยั คือ 
       ๑.  มัคคปจจัย 
       ๒.  เหตุปจจัย 
       ๓.  สหชาตาธิปติปจจัย 
       ๔.  สหชาตปจจัย 
       ๕.  อัญญมัญญปจจัย 
       ๖.  สหชาตนิสสยปจจยั 
       ๗.  วิปากปจจัย 
       ๘.  สหชาตินทริยปจจยั 
       ๙.  ฌานปจจัย 
       ๑๐. สัมปยุตตปจจยั 
       ๑๑. สหชาตวิปปยุตตปจจัย 
       ๑๒. สหชาตัตถิปจจัย 
       ๑๓. สหชาตอวิคตปจจยั 
                                                        ๑๙.  สัมปยุตตปจจยั 
       สัมปยุตตปจจัย ไดแก ธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนส่ิงประกอบ หมายความ- 
วา การประกอบกันท่ีพรอมดวยลักษณะ ๔ ประการ คือ เอกุปปาทะเอกนิโรธะ เอกวัตถุกะ 
ธรรมท่ีชวยอุปการะตอการประกอบกันแหงจิตและเจตสิก พรอมดวยลักษณะ ๔ ประการ 
กลาวนี้ เรียกวา สัมปยุตตปจจัย  
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       วาโดย อาการ นามเปนปจจัย นามเปนปจจยุบบันน 
       วาโดย ชาติ เปนสหชาตชาติ 
       วาโดย กาล เปนกาลปจจุบัน 
       วาโดย สัตติ มีท้ังชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ 
       วาโดย องคธรรม คือ 
       - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก นามขันธ ๔ คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ 
แลวแตจะยกขันธใด จะเปนขันธเดียว ๒ ขันธ หรือ ๓ ขันธก็ตาม เปนปจจัยขันธนัน้ก็เปน 
สัมมปยุตตปจจัย 
       - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก นามขันธ ๔ คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ 
เฉพาะขันธท่ีเหลือจะเปน ๓ ขันธ, ๒ ขันธ หรือขันธเดียว ตามลําดับนัน้ เปนสัมปยุตตปจจ- 
ยุบบันนธรรม 
       - องคธรรมของปจจนิกธรรม ไดแก รูปท้ังหมด 
       ปญหาวาระในสัมปปยตุตปจจัย 
       สัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ คือ 
       ๑.  กุศลเปนปจจยัแกกศุล ไดแก กุศลนามขันธ ๔ อันไดแกกุศลจติ ๒๑ เจต- 
สิก ๓๘ ขันธใดขันธหนึ่ง เปนสัมปยุตตปจจัยธรรม, ขันธท่ีเหลือนั้นกเ็ปนสัมปยุตตปจจยุบ- 
บันนธรรม 
       ๒.  อกุศลเปนปจจยัแกอกุศล ไดแก อกศุลนามขันธ ๔ อันไดแกอกศุลจิต ๑๒ 
เจตสิก ๒๗ ขันธใดขันธหนึง่ เปนสัมปยุตตปจจัยธรรม, ขันธท่ีเหลือนัน้ก็เปนสัมปยตุต- 
ปจจยุบบันนธรรม 
       ๓.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก วิบากนามขันธ ๔ อันไดแก 
วิบากจิต ๓๖ กิริยานามขันธ ๔ อันไดแกกริิยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๘ ในปวัตติกาลและใน 
ปฏิสนธิกาลนั้น ขันธใดขันธหนึ่งเปนสัมปยุตตปจจยัธรรม, ขันธท่ีเหลือในจิตดวงเดยีวกันนัน้ 
ก็เปนสัมปยุตตปจจยุบบันนธรรม  
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       ปจจัยที่เกดิรวมดวยกันได มี ๗ ปจจยั คือ 
       ๑.  สัมปยุตตปจจัย 
       ๒.  สหชาตปจจัย 
       ๓.  อัญญมัญญปจจัย 
       ๔.  สหชาตนิสสยปจจยั 
       ๕.  วิปากปจจัย 
       ๖.  สหชาตัตถิปจจัย 
       ๗.  สหชาติอวิคตปจจยั 
                                                        ๒๐.  วปิปยุตตปจจยั 
       วิปปยุตตปจจัย ไดแก ธรรมท่ีชวยอุปการะ โดยความเปนส่ิงไมประกอบ หมาย 
ความวา ส่ิงท่ีไมประกอบกันพรอมดวยลักษณะ ๔ ประการ ดังกลาวในสัมปยุตตปจจยั อัน 
หมายถึงนามธรรมกับรูปธรรม กลาวคือ นามธรรมกับรูปธรรมอาจเกิดรวมกันได เกิดพรอม 
กันได แตไมครบลัษณะ ๔ ประการนั้นได เม่ือไมครบลักษณะ ๔ ประการน้ันก็เปนสัมมปยุตต 
ไมได จึงเปนวปิปยุตตไป และวิปปยุตตน้ีมี ๒ นัย คือ 
       (๑)  เปนวปิปยุตตโดยความไมมีเชน ทิฏฐิวิปปยุตต คือ จิตท่ีไมประกอบดวย 
ทิฏฐิ จิตท่ีปราศจากทิฏฐิ จิตท่ีไมมีทิฏฐิ ญาณวิปปยุตต คือ จิตท่ีไมประกอบดวยปญญา 
จิตท่ีปราศจากปญญาจิตท่ีไมมีปญญา อยางนี้เรียกวา อภาววิปปยุตต (วปิปยุตโดยความไมมี) 
       (๒)  เปนวิปปยุตตโดยความไมปนกนั ไมระคนกัน อยางนี้เรียกวา วิสังสัฏฐิ- 
วิปปยุตต (วิปยุตโดยไมระคนปนกัน) ไดแกคําวา วิปปยตุต ในวิปปยุตตปจจัยนี ้
       รวมความวา วิปปยุตตปจจัยนี้ นามธรรมและรูปธรรมเกิดรวมกัน ชวยอุปการะ 
กันตามสมควร โดยอํานาจแหงวิปปยุตตปจจัย 
       วิปปยุตตปจจัยนี้ จําแนกออกไดเปน ๔ คือ 
       (๑)  สหชาตวิปปยุตตปจจัย มีลักษณะ ๒ ประการ คือ ปจจัยธรรมเกิดรวม 
พรอมกันกับปจจยุบบันนธรรมอยางหนึ่ง แตวาไมเปนสัมปยุตตซ่ึงกันและกันอีกอยางหนึ่ง  
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       (๒)  วัตถุปุเรชาตวิปปยตุตปจจัย มีลักษณะ ๓ ประการ คือ ปจจัยธรรมนั้น 
เปนวิปปยุตตอีกอยางหนึ่ง 
       (๓)  วัตถารัมมณปุเรชาตวิปยุตตปจจยั มีลักษณะ ๔ ประการคือ ปจจัยธรรม 
นั้นเปนวัตถุปจจัยธรรมนั้นเปนอารมณ, ปจจัยธรรมนั้นเกิดกอน และปจจัยธรรมนั้นเปน 
วิปปยุตต 
       (๔)  ปจฉาชาตวิปปยุตตปจจย มีลักษณะ ๒ ประการ คือ ปจจัยธรรมนั้นเปน 
นามธรรมท่ีเกิดทีหลังปจจยบุบันนธรรมอยางหนึ่ง และเปนวิปปยุตตอีกอยางหนึ่ง 
       อีกนัยหนึง่ วิปปยุตตปจจัยนีจ้ําแนกออกเปน ๓ โดยรวมขอ (๒) และขอ (๓) 
เขาเปน ๑ เรียกวา ปุเรชาตวปิปยุตตปจจยั 
                                                        สหชาตวิปปยุตตปจจยั 
       สหชาตวปิปยุตต หมายความวา เกิดพรอมกัน แตไมประกอบอยางระคนปนกนั 
       วาโดย อาการ นามรูปเปนปจจยั นามรูปเปนปจจยุบบันน 
       วาโดย ชาติ เปนสหชาตชาติ 
       วาโดย กาล เปนกาลปจจุบัน 
       วาโดย สัตติ มีท้ังชนกสัตติ และอุปถัมภกสัตติ 
       วาโดย องคธรรม คือ 
       - องคธรรมของปจจัยธรรม ไดแก นามขันธ ๔ ท่ีเปนปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล 
คือ จิต ๗๕ (เวนอรูปวิบากจิต ๔, ทวิปญจวิญญาณ ๑๐ และจุติของพระอรหันต) เจต 
สิก ๕๒ ในปญจโวการภูมิ 
       ในปญจโวการปฏิสนธิ นามขันธ ๔ คือปฏิสนธิจิต ๑๕ เจตสิก ๓๕ และ 
ปฏิสนธิหทยวตัถุ (ท่ีอุปการะแกกันและกนัได เฉพาะในปฏิสนธิกาล) 
       - องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม ไดแก จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป และ 
ปฏิสนธิหทยวตัถุ ท่ีอุปการะแกกนัและกันกับปญจโวการปฏิสนธินามขันธ ๔ ปญจโวการปฏิสนธิ 
นามขันธ ๔ ท่ีอุปการะแกกนัและกนักับปฏิสนธิหทยวัตถุ         
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       - องคธรรมของปจจนิกธรรม ไดแกจติ ๘๙ เจตสิก ๕๒ (เวนปญจโวการ- 
ปฏิสนธินามขันธ ๔), พาหิรรูป, อาหารชรูป, อุตุชรูป, อสัญญสัตตกัมมชรูป, ปวัตติกัมมชรูป 
       ปญหาวาระในสหชาตวปิปยุตตปจจยั 
       สหชาตวปิปยุตตปจจยั มี ๓ วาระ 
       ๑.  กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก กุศลนามขันธ ๔ อันไดแก กุศลจิต ๒๑ 
เจตสิก ๓๘ ขันธใดขันธหนึง่ หรือท้ัง ๔ ขันธ เปนสหชาตวิปปยุตตปจจัยธรรม, กุศลจิตตชรูป 
ท่ีเกิดพรอมกบักุศลนามขันธนั้น เปนสหชาติวิปปยุตตปจจยุบบันนธรรม 
       ๒.  อกุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก อกุศลนามขันธ ๔ อันไดแก อกุศล- 
จิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ ขันธใดขันธหนึ่ง หรือท้ัง ๔ ขันธ เปนสหชาตวิปยตุตปจจัยธรรม 
อกุศลจิตตชรูปท่ีเกิดพรอมกับอกุศลนามขันธนั้น เปนสหชาติวิปปยตุตปจจยุบบันนธรรม 
       ๓.  อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ไดแก วิบากนามขันธ ๔ อันไดแก 
วิบากจิต ๒๒ (เวนอรูปวิบากจิต ๔, ทวิปญจวิญญาณ ๑๐ และ จุติจิตของพระอรหันต), 
กิริยานามขันธ ๔ อันไดแก กริิยาจิต ๒๐, เจตสิก ๓๘, ขันธใดขันธหนึ่งหรือท้ัง ๔ ขันธ 
เปนสหชาตวปิปยุตตปจจยัธรรม, วิบากจติตชรูป, กิริยาจิตตชรูป, ปฏิสนธิกัมมชรูป, ปฏิสนธิ- 
หทยวัตถุ เปนสหชาตวิปปยตุตปจจยุบบันนธรรม 
       ปฏิสนธิหทยวัตถุ เปนสหชาตวิปปยุตตปจจัยธรรม ปญจโวกาลปฏิสนธินามขันธ ๔ 
เปนสหชาตวปิปยุตตปจจยบุบันนธรรม 
       ปจจัยที่เกดิรวมดวยกันได มี ๗ ปจจยั คือ 
       ๑.  สหชาตวิปปยุตตปจจัย 
       ๒.  สหชาตปจจัย 
       ๓.  อัญญมัญญปจจัย 
       ๔.  สหชาตนิสสยปจจยั 
       ๕.  วิปากปจจัย 
       ๖.  สหชาตัตถิปจจัย 
       ๗.  สหชาตอวิคตปจจยั  
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                                                 วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปจจยั 
       คําอธิบายตลอดจนองคธรรมตางๆ ท้ังหมด ในปุเรชาตวิปปยุตปจจัยนี้เปนเหมือน 
กับวัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยัทุกประการ ขอใหดูเทียบกับวัตถุปุเรชาตนสิสยปจจัยนัน้ 
                                          วตัถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย 
       คําอธิบายตลอดจนองคธรรมตางๆ ท้ังหมด ในวัตถารัมมณปุเรชาติวปปยุตตปจจัย 
นี้ เปนเหมือนกับวัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัยทุกประการ ขอใหดูเทียบกบัวัตถารัมมณ- 
ปุเรชาตนิสสยปจจัยนั้น 
                                                        ปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย 
       คําอธิบายตลอดจนองคธรรมตางๆ ท้ังหมดในปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัยนี้เปนเหมือน 
กับปจฉาชาตปจจัยทุกประการ ขอใหดูเทียบกับปจฉาชาตปจจัยนั้น 
       ขอแตกตางระหวาง สัมปยุตต กับ วิปปยุตต 
       ธรรมท่ีจะเรียกเปน สัมปยุต นั้น จะตองประกอบกันดวยลักษณะ ๔ ประการ คือ 
เอกุปปทาทะ เอกนิโรธ เอกาลัมพนะ และ เอกวัตถุกะ มิฉะนั้นแลว จะเรียกวาเปน 
สัมปยุตตไมได 
       (๑)  นามขันธ ๔ อันไดแก จิต เจตสิก นั้นเปน สัมปยตุต เพราะประกอบกันดวย 
อาการครบลักษณะท้ัง ๔ 
       (๒)  นามขันธ ๔ กับ นพิพาน นามขันธ ๔ กับรูป เปนวิปปยุตตอยางเดยีว 
       (๓)  รูปกบัรูป รูปกับนิพพาน ไมเรียกวาเปน สัมปยุตตหรือวิปปยุตต 
       (๔)  ระหวาง กุศลธรรม อกุศลธรรม อพยากตธรรมท่ีเปนจิต เจตสิกซ่ึงกันและ- 
กัน เปนวิปปยตุต ช่ือวา ชาติวิปปยุตต 
       (๕)  ระหวาง นามขันธ ๔ ท่ีเกิดในกามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ ซ่ึงกันและกันเปนวิปป- 
ยุคต ช่ือวา ภูมิวปปยุตต 
       (๖)  ระหวางนามขันธ ๔ ท่ีเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ซ่ึงกันและกนัเปนวปิปยุตต 
ช่ือวากาลวิปปยุตต  
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       (๗)  ระหวางนามขันธ ๔ ท่ีเกิดอยูภายในตัวเรา และภายนอกตัวเรา ซ่ึงกันและกัน 
เปนวิปปยุตต ช่ือวา สันตานวิปปยุตต 
                                                        ๒๑.  อัตถิปจจัย 
       อัตถิปจจัย ไดแกธรรมท่ีชวยอุปการะ โดยความเปนส่ิงท่ีมีอยู หมายความวาธรรม 
ท่ีมีอยู คือ ยังอยูในระหวาง อุปปาทะ ฐิติ ภังคะ ยังไมทันไดดับไปท้ังปจจัยธรรมและปจจยุบ- 
บันนธรรม ความอุปการะชวยเหลือกนัดวยความท่ีมีอยู เรียกวา อัตถิปจจัย 
       ธรรมท่ีมีอยูในระหวาง อุปาทะ ฐิติ ภังคะ ก็ไดแก จิต เจตสิก และรูป (เวนนิพพาน 
เพราะนิพพานไมมีการเกิดดบั จึงไมมีสภาพเปนอุปปาทะ ฐิติ ภังคะ) 
       ในระหวาง อุบปาทะ ฐิต ิภังคะ นี้ การปรากฏแหงอัตถิปจจัย ยอมปรากฏในฐิต ิ
ขณะ มากกวาและชัดกวาในอุปปาทะขณะ และภังคะขณะ 
       อัตถิปจจัยนี้ จําแนกออกไดเปน ๖ ปจจัย คือ 
       (๑)  สหชาตัตถิปจจัย 
       (๒)  อารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย 
       (๓)  วัตถุปุเรชาตัตถิปจจัย 
       (๔)  ปจฉาชาตัตถิปจจัย 
       (๕)  อาหารัตถิปจจัย 
       (๖)  อินทริยัตถิปจจัย 
       อีกนัยหนึง่ อัตถิปจจัยนีจ้ําแนกออกเพียง ๕ ปจจยั คือ รวมขอ (๒) อารัมมณปุ- 
เรชาต และขอ (๓) วัตถุปุเรชาต เขาดวยกันเปนขอเดียว เรียกวา ปุเรชาตัตถิปจจัย 
                                                        สหชาตัตถิปจจัย 
       คําอธิบายตลอดจนองคธรรมตางๆ ท้ังหมดในสหชาตัตถิปจจัยนีเ้ปนเหมือนกับ 
สหชาตปจจัยทุกประการ ขอใหดูเทียบกับสหชาตปจจัยนี้  
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                                                 อารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย 
       คําอธิบายตลอดจนองคธรรมในอารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัยนี้เปนเหมือนกับ อารัมมณ 
ปุเรชาตปจจัยทุกประการ 
                                                     วัตถุปุเรชาตัดถิปจจัย 
       คําอธิบายตลอดจนองคธรรมในวัตถุเรชาตัตถิปจจัยนี้เปนเหมือนกับ วัตถุปุเรชาต- 
ปจจัยทุกประการ 
                                                        ปจฉาชาตัตถิปจจัย 
       คําอธิบายตลอดจนองคธรรมในปจฉาชาตัตถิปจจัยนี้ เปนเหมือนกับปจฉาชาตปจจัย 
ทุกประการ 
                                                        อาหารัตถิปจจัย 
       คําอธิบายตลอดจนองค ธรรมในอาหารัตถิปจจัยนี้เปนเหมือนกับ รูปอาหารปจจัย 
ทุกประการ 
                                                        อินทริยตัถิปจจัย 
       คําอธิบายตลอดจนองคธรรมในอินทริยัตถิปจจัยนี้ เปนเหมือนกับ รูปชีวินทริย- 
ปจจัยทุกประการ 
                                                        ๒๒.  นตัถิปจจัย 
       นัตถิปจจยั ไดแกธรรมท่ีชวยอุปการะ โดยความเปนส่ิงไมมี หมายความวา ปจจัย 
ธรรมอันไดแก จิตและเจตสิกนั้น ไมมีแลว ดับไปแลว จึงจะเปนโอกาสใหจิตเจตสิกดวงตอมา 
เกิดข้ึนได ถาเจตสิกดวงท่ีเกดิอยูกอนยังไมดับไป จิตเจตสิกดวงตอมากจ็ะเกดิข้ึนหาไดไม 
       ความดับไป หรือความไมมีของจิตเจตสิกท่ีเกิดกอนนี้ เรียกวา นัตถิปจจัยธรรม, 
จิตเจตสิกดวงท่ีเกิดตอมานัน้เรียกวา นัตถิปจจยุบบันนธรรม 
       นัตถิปจจยันี้ นามเปนปจจัยธรรม นามเปนปจจยุบบันนธรรม และเหมือนกับ 
อนันตรปจจยัทุกประการ ขอใหดูเทียบกับอนันตรปจจยันั้น  
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       วิคตปจจยั ไดแกธรรมท่ีชวยอุปการะโดยความเปนส่ิงท่ีปราศจากไป หมายความวา 
ปจจัยธรรมอันไดแกจิตเจตสิกนั้นปราศจากไปแลว ดับไปแลว ไมมีแลว ปจจยุบบันนธรรมจึง 
จะเกดิข้ึนได หรือจะกลาวถึงผลกอนวา ปจจยุบบันนธรรมจะเกดิข้ึนไดก็ตอเม่ือปจจยัธรรมนั้น 
ปราศจากไปแลว ถาหากวาปจจัยธรรมยังไมปราศจากไป ปจจยุบบันนธรรมก็เกิดข้ึนไมได 
       อุปมาเหมือน ความสวางกับความมืด ถาแสงสวางยงัมีอยู ยังปรากฏอยู ความมืดก็ 
จะมีอยูไมได ตอเม่ือใดแสงสวางปราศจากไปแลว ไมมีแลว เม่ือนัน้จงึปรากฏเกิดความมืดข้ึน 
มาได 
       วิคตปจจยันี้ เปนเหมือนกับนัตถิปจจยัทุกประการ และดวยเหตุท่ีนตัถิปจจัยเหมือน 
กับอนันตรปจจัย ดังนั้น วิคตปจจัยจึงเหมือนกับอนันตรปจจัยดวย ขอใหดูเทียบกับอนันตร-  
ปจจัยนั้นดวย 
                                                               ๒๔.  อวิคตปจจยั 
       อวิคตปจจัย ไดแกธรรมท่ีชวยอุปการะ โดยความเปนส่ิงยังไมปราศไป หมาย 
ความวาปจจัยธรรมซ่ึงเปนส่ิงอุปการะชวยเหลือและปจจยุบบันนธรรมนั้น ยนัมปราศจากไป ยัง 
ไมดับไป คือ ยังคงมีอยู และปจจยุบบันนธรรม ซ่ึงเปนส่ิงท่ีรับความอุปการะชวยเหลือนั้น ก ็
ยังไมปราศจากไป ยังคงมีอยูเชนเดียวกนั 
       ท้ังปจจัยธรรมและปจจยบุบันนธรรม ยงัไมปราศจากไปท้ังคู และตางก็อุปการะ 
เกื้อหนนุกัน จงึเรียกวา อวิคตปจจัย 
       มีคําอธิบายและองคธรรมในอวิคตปจจัยนี้เปนเหมือนกับอัตถิปจจยัทุกอยางทุกประ- 
การ ดังนั้นอวคิตปจจัยจึงจําแนกออกไดเปน ๖ ปจจยั หรือ ๕ ปจจัยนัยเดียวกับอัตถิปจจัย 
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       ๑.  สปชาตอวิคตปจจยั 
       ๒.  อารัมมณปุเรชาตอวคิตปจจัย 
       ๓.  วัตถุปุเรชาตอวิคตปจจัย 
       ๔.  ปจฉาชาตอวิคตปจจยั 
       ๕.  อาหารอวิคตปจจยั 
       ๖.  อินทริยอวิคตปจจัย 
                                                        สหชาตอวิคตปจจยั 
       คําอธิบายตลอดจนองคธรรมในปจจัยนี้เปนเหมือนกับสหชาตัตถิปจจัย และสหชาต- 
ปจจัยทุกประการ ขอใหดูเทียบกับปจจัยท้ังสองนั้น 
                                                 อารัมมณปุเรชาตอวิคตปจจัย 
       คําอธิบายตลอดจนองคธรรมในปจจัยนี้เปนเหมือนกับอารัมมณปุเรชาตัตถิปจจยั และ 
อารัมมณปุเรชาตปจจัยทุกประการ ขอใหดูเทียบกับปจจัยท้ังสองนั้น 
                                                   วัตถุปุเรชาตอวิคตปจจยั 
       คําอธิบายตลอดจนองคธรรมในปจจยนี้เปนเหมือนกับปจฉาชาตตถิปจจัย และปจฉา- 
ชาตปจจัยทุกประการ ขอใหดูเทียบกับปจจัยท้ังสองนัน้ 
                                                        อาหารอวิคตปจจยั 
       คําอธิบายตลอดจนองคธรรมในปจจัยนี้เปนเหมือนกับอาหารัตถิปจจัย และรูปอาหาร- 
ปจจัยทุกประการ ขอใหดูเทียบกับปจจัยท้ังสองนั้น 
                                                        อินทริยอวิคตปจจยั 
       คําอธิบายในอินทริยอวคิตปจจัยนี้ เปนเหมือนกับในอินทริยัตถิปจจัย และรูปชีวิติน- 
ทริยปจจยัทุกประการ ขอใหดูเทียบกับปจจัยท้ังสองนัน้ 
       ปจจย ๒๔ อยางนัน้ เม่ือวาโดยพิสดาร ตามท่ีแยกรายละเอียดในบางปจจัยแลว 
จะมีจํานวน ๔๗ ปจจัย คือ 
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       ๑.  เหตุปจจัย 
       ๒.  อารัมมณปจจยั 
       ๓.  สหชาตาธิปติปจจัย                                   = อธิปติปจจัย ๓ 
       ๔.  อารัมมณาธิปติปจจยั 
       ๕.  อนันตรปจจัย 
       ๖.  สมนันตรปจจัย 
       ๗.  สหชาตปจจัย 
       ๘.  อัญญมัญญปจจัย 
       ๙.  สหชาตนิสสยปจจยั 
       ๑๐. วัตถุปุเรชาตนิสสยปจจัย                     = นิสสยปจจัย ๓ 
       ๑๑. วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 
       ๑๒. อารัมมณูปนิสสยปจจัย 
       ๑๓. อนันตรูปนิสยปจจยั                            =  อุปนิสสยปจจัย ๓ 
       ๑๔. ปกตูปนิสสยปจจัย 
       ๑๕. วัตถุปุเรชาตปจจัย                               = ปุเรชาตปจจัย 
       ๑๖. อารัมณปุเรชาตปจจยั 
       ๑๗. ปจฉาชาตปจจัย 
       ๑๘. อาเสวนปจจัย 
       ๑๙. สหชาตกัมมปจจยั                               = กัมมปจจัย ๒ 
       ๒๐. นานกัขณิกัมมปจจยั 
       ๒๑. วิปากปจจยั 
       ๒๒. รูปอาหารปจจยั                                   = อาหารปจจัย ๒ 
       ๒๓. นาอาหารปจจยั 
       ๒๔. สหชาตินทริยปจจัย 
       ๒๕. ปุเรชาตินทริยปจจัย                            = อินทริยปจจยั ๓ 
       ๒๖.  รูปชีวินทริยปจจยั  
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       ๒๗. ฌานปจจยั 
       ๒๘. มัคคปจจัย 
       ๒๙. สัมปยุตตปจจยั 
       ๓๐. สหชาตวิปปยุตตปจจัย 
       ๓๑. วัตถุปุเรชาตวิปปยตุตปจจัย                     = วิปปยุตตปจจยั ๔ 
       ๓๒. วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย 
       ๓๓. ปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย 
       ๓๔. สหชาตัตถิปจจัย 
       ๓๕. วัตถุปุเรชาตัตถิปจจัย 
       ๓๖. อารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย                     = อัตถิปจจัย ๖ 
       ๓๗. ปจฉาชาตัตถิปจจัย 
       ๓๘. อาหารัตถิปจจัย 
       ๓๙. อินทริยัตถิปจจัย 
       ๔๐. นัตถิปจจัย 
       ๔๑. วิคตปจจัย 
       ๔๒. สหชาตอวิคตปจจยั 
       ๔๓. วัตถุปุเรชาตอวิคตปจจัย 
       ๔๔. อารัมมณปุเรชาตอวิคตปจจยั                     = อวิคตปจจัย ๖ 
       ๔๕. ปจฉาชาตอควิคตปจจัย 
       ๔๖.  อาหารอวิคตปจจยั 
       ๔๗. อินทริยอวิคตปจจัย 
       อีกนัยหนึง่ ปจจัย ๒๔ นั้น แบงพิสดารออกไปอีกเปน ๕๐ หรือ ๕๒ ปจจยั คือ 
       ๑.  เหตุปจจัย 
       ๒.  อารัมมณปจจยั  
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       ๓.  สหชาตาธิปติปจจัย 
       ๔.  อารัมมณาธิปติปจจยั                            = อธิปติปจจัย ๓ 
       ๕.  วัตถารัมมณปุเรชาตาธิปติปจจัย 
       ๖.  อนันตรปจจัย 
       ๗.  สมนันตรปจจัย 
       ๘.  สหชาตปจจัย 
       ๙.  อัญญมัญญปจจัย 
       ๑๐. สหชาตนิสสยปจจยั                      
       ๑๑. วัตถุปุเรชาตนิสสยปจจัย                     = นิสสยปจจัย ๓ 
       ๑๒. วัตถารัมมณปุเรชาตปจจัย 
       ๑๓. อารัมมณูปนิสสยปจจัย 
       ๑๔.  อนนัตรูปนิสสยปจจัย                          = อุปนิสสยปจจัย ๓ 
       ๑๕. ปกตูปนิสสยปจจัย 
       ๑๖. อารัมมณปุเรชาตปจจัย 
       ๑๗. วัตถุปุเรชาตปจจัย                                   = ปุเรชาตปจจัย ๓ 
       ๑๘. วัตถารัมมณปุเรชาตปจจัย 
       ๑๙. ปจฉาชาตปจจัย 
       ๒๐. เสวนปจจยั 
       ๒๑. สหชาตกัมมปจจยั 
       ๒๒. นานกัขณิกกัมมปจจัย                              = กัมมปจจัย ๓ 
       ๒๓. อนนัตรกัมมปจจยั 
       ๒๔. วิปากปจจยั 
       ๒๕. นามอาหาร-สหุชาตาหารปจจยั              = อาหารปจจัย ๒ 
       ๒๖. รูปอาหารปจจยั  
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       ๒๗. รูปชีวินทริยปจจยั 
       ๒๘. วัตถุปุเรชาตินทริยปจจัย                     = อินทริยปจจัย ๓ 
       ๒๙. สหชาตอินทริยปจจยั 
       ๓๐. ญานปจจัย 
       ๓๑. มัคคปจจัย 
       ๓๒. สัมปยุตตปจจยั 
       ๓๓. สหชาตวิปปยุตตปจจัย 
       ๓๔. วัตถุปุเรชาตวิปปยตุตปจจัย              = วิปปยุตตปจจัย ๔ 
       ๓๕. ปจฉาชาตุวิปปยุตตปจจัย 
       ๓๖. วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย 
       ๓๗. สหชาตัตถิปจจัย                     วตัถุปุเรชาตตัตถิปจจัย 
       ๓๘. ปุเรชาตตถิปจจัย                     อารัมมณปุเรชาตตัตถิปจจัย 
       ๓๙. ปจฉาชาตัตถิปจจัย                                                                             = วัตถิปจจัย 
       ๔๐.  อาหารรัตถิปจจัย                                                                                    ๖ หรือ ๗ 
       ๔๑. อินทริยัตถิปจจัย 
       ๔๒. วัตถารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย 
       ๔๓. นัตถิปจจัย 
       ๔๔. วิคตปจจัย 
       ๔๕. สหชาตอวิคตปจจยั                     วตัถุปุเรชาตอวิคตปจจัย 
       ๔๖. ปุเรชาตอวิคตปจจยั                     อารัมมณปุเรชาตอวิคต-       = อวิคต- 
       ๔๗. ปจฉาชาตอวิคตปจจัย                 ปจจัย                                          ปจจัย ๖ 
       ๔๘. อาหารอวิคตปจจยั                                                                            หรือ ๗ 
       ๔๙. อินทริยอวิคตปจจัย 
       ๕๐. วัตถารัมมณปุเรชาตอวิคปจจยั  
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       ขอสังเกต 
       ปจจัย ๒๔ นั้น แบงเปนรายละเอียดออกไปอีกเฉพาะใน ๑๐ ปจจยั คือ อธิปติปจจัย 
นิสสยปจจัย อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจยั อาหารปจจยั อินทริยปจจยั 
วิปปยุตตปจจยั อัตถิปจจัยและอวิคตปจจยั อีก ๑๔ ปจจัย ไมมีการแบงเปนรายยอยออกไปอีก 
       การแบงปจจัยใหพิสดารออกไปเปน ๔๗ ปจจัย และ ๕๐ หรือ ๕๒ ปจจัยนั้น กด็วย 
มีจํานวนขอยอยแตกตางกัน มากนอยกวากันใน ๕ ปจจยั คือ อธิปติปจจัย (๒-๓) ปุเรชาต- 
ปจจัย (๒-๓) กัมมปจจยั (๒-๓) อัตถิปจจยั (๖-๗) และอวคิตปจจัย (๖-๗) 
       อีกประการหนึ่ง คําวา วาระในแตละปจจัยตอนท่ีวาดวยปญหาวาระนั้นหมายถึง 
สังขยาการะ เชนท่ีบอกวา "ปญหาวาระในเหตุปจจยั, เหตุปจจัยมี ๗ วาระ" คําวา มี 
๗ วาระ นัน้หมายความวา มี ๗ สังขยาวาระ  
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                                                                  บทท่ี ๔ 
                                                           สรุปปจจัย ๒๔ 
       ปจจัยทั้งหมด ๑๔ นั้น สรุปโดยนัยตางๆ คือ ๑ จํานวน, ๒ อาการ, ๓ ชาติ 
๔ กาล, ๕ สัตติ เปนตน ไดดงันี้ 
                                                        กลาวโดยอาการ 
       (๑)  นามเปนปจจยัธรรม, นามเปนปจจยุบบันนธรรม มี ๗ ปจจัย คือ 
                     ๑.  อนันตรปจจัย 
                     ๒.  สมนันตรปจจัย 
                     ๓.  อนันตรูปนิสสยปจจัย 
                     ๔.  อาเสวนปจจัย 
                     ๕.  สัมปยุตตปจจัย 
                     ๖.  นัตถิปจจัย 
                      ๗. วิคตปจจยั 
       (๒)  นามเปนปจจยัธรรม รูปเปนปจจยุบบันนธรรม มี ๔ ปจจยั คือ 
              ๑.  ปจฉาชาติปจจยั 
              ๒.  ปจฉาชาตวิปปยตุตปจจัย 
              ๓.  ปจฉาชาตัตถิปจจัย 
              ๔.  ปจฉาชาตอวิคตปจจัย 
       (๓)  นามเปนปจจยัธรรม, นามรูปเปนปจจยุบบันนธรรม มี ๙ ปจจยั คือ 
              ๑.  เหตุปจจยั 
              ๒.  สหชาตาธิปติปจจัย 
              ๓.  สหชาตกัมมปจจัย 
              ๔.  นานักขณกิกัมมปจจัย                
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              ๕.  วปิากปจจยั 
              ๖.  นามอาหารปจจยั 
              ๗.  สหชาตินทริยปจจัย 
              ๘.  ฌานปจจยั 
              ๙.  มัคคปจจัย 
       (๔)  รูปเปนปจจยัธรรม รูปเปนปจจยุบบันนธรรม มี ๖ ปจจัย คือ 
              ๑.  รูปอาหารปจจัย 
              ๒.  รูปชีวิตินทริยปจจัย 
              ๓.  อาหรัตถิปจจัย 
              ๔.  อินทริยัติปจจยั 
              ๕.  อาหารอวิคตปจจัย 
              ๖.  อินทรียอวิคตปจจัย 
       (๕)  รูปเปนปจจยัธรรม, นามเปนปจจยุบบันนธรรม มี ๑๑ ปจจยั คือ 
              ๑.  วตัถุปุเรชาตนิสสยปจจัย 
              ๒.  วตัถารัมมณปุเรชาตินิสสยปจจัย 
              ๓.  วตัถุปุเรชาตปจจัย 
              ๔.  อารัมมณปุเรชาตปจจัย 
              ๕.  ปุเรชาตินทริยปจจัย 
              ๖.  วตัถุปุเรชาตวิปปยุตตปจจยั 
              ๗. วตัถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย 
              ๘. วตัถุปุเรชาตัตถิปจจัย 
              ๙. อรัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย 
              ๑๐. วตัถุปุเรชาตอวิคตปจจัย 
              ๑๑. อารัมมณปุเรชาตอวิคตปจจยั 
       ขอสังเกต รูปเปนปจจยัธรรม นามรูปเปนปจจยุบบันนธรรมนั้นไมมีเลย  
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       (๖)  นามรูปเปนปจจยัธรรม, นามเปนปจจยุบบันนธรรม มี ๒ ปจจยั คือ 
              ๑.  อารัมมณาธิปติปจจัย 
              ๒. อารัมมณูปนิสสยปจจยั 
       ขอสังเกต นามรูปเปนปจจัยธรรม, รูปเปนปจยุบบันนธรรมนั้นไมมีเลย 
       (๗)  นามรูปเปนปจจยัธรรม. นามรูปเปนปจจยุบบันนธรรม มี ๖ ปจจัย คือ 
              ๑.  สหชาตปจจยั 
              ๒.  อัญญมัญญปจจัย 
              ๓.  สหชาตนิสสยปจจัย 
              ๔.  สหชาตวิปปยุตตปจจัย 
              ๕.  สหชรตัตถิปจจยั 
              ๖.  สหชาตอวิคตปจจัย 
       (๘)  บัญญัติ นาม รูป เปนปจจยัธรรม, นาม เปนปจจยุบบันนธรรม มี 
              ๒.  ปจจัย คือ 
              ๑.  อารัมมณปจจยั 
              ๒.  ปกตูปนิสสยปจจัย 
       ขอสังเกต บัญญัติ นาม รูป เปนปจจยัธรรม, รูปเปนปจจยุบบันนธรรม นั้นไมมีเลย 
                                                               กลาวโดยชาต ิ
       ในปจจยั ๒๔ หรือ โดยพิสดาร ๔๗ ปจจัยนั้น มีชาติ ๙ อยาง คือ 
       ๑.  สหชาตชาติ 
       ๒. อารัมมณชาติ 
       ๓.  อนันตรชาติ 
       ๔. วัตถุปุเรชาตชาติ 
       ๕.  ปจฉาชาตชาติ 
       ๖.  อาหารชาติ 
       ๗.  รูปชีวิตินทริยชาติ  



สังคหะ(๘) - หนาท่ี 82 
                                                                      ๘๒ 
              ๘.  ปกตูปนิสสยชาติ 
              ๙.  นานักขณกิกัมมชาติ 
       (๑)  ปจจัยท่ีเปน สหชาตชาติ มี ๑๕ ปจจัย คือ 
              ๑.  เหตุปจจยั 
              ๒.  สหชาตาธิปติปจจัย 
              ๓.  สหชาตปจจยั 
              ๔.  อัญญมัญญปจจัย 
              ๕.  สปชาตนิสสยปจจัย 
              ๖.  สหชาตกัมมปจจัย 
              ๗.  วปิากปจจยั 
              ๘.  นามอาหารปจจยั 
              ๙.  สหชาตินทริยปจจัย 
              ๑๐.  ฌานปจจยั 
              ๑๑. มัคคปจจัย 
              ๑๒. สัมปยุตตปจจยั 
              ๑๓. สหชาตวิปปยตุตปจจัย 
              ๑๔. สหชาตัตถิปจจัย 
              ๑๕. สหชาตอวิคตปจจัย 
       ขอสังเกต ปจจัยท่ีเปนสหชาติท้ัง ๑๕ ปจจัยนั้น แบงออกไดเปน ๓ กลุม คือ 
       ก.  สหชาตชาติใหญ มี ๔ ปจจยั คือ สหชาต สหชาตนิสสย สหชาตัตถิ 
              สหชาตอวิคต 
       ข.  สหชาตชาติกลาง มี ๔ ปจจยั คือ อัญญมัญญะ วิบาก สัมปยุตต สุห- 
              ชาตวปิปยุตต 
       ค.  สหชาตชาติเล็ก มี ๗ ปจจัย คือ เหตุ สหชาตาธิปติ สหชาตกัมม นาม- 
              อาหาร สหชาตินทริย ฌาน มัคค                       
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       (๒)  ปจจยัท่ีเปน อารัมมณชาติ มี ๘ ปจจัย คือ 
              ๑.  อารัมมณปจจยั 
              ๒.  อารัมมณธิปติปจจัย 
              ๓.  วตัถารัมมณปุเรชาตินิสสยปจจัย 
              ๔.  อารัมมณูปนิสสยปจจยั 
              ๕.  อารัมมณปุเรชาตปจจัย 
              ๖.  วตัถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย 
              ๗.  อารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย 
              ๘.  อารัมมณปุเรชาตอวิคตปจจยั 
       (๓)  ปจจยัท่ีเปน อานนัตรชาติ มี ๖ ปจจัย คือ 
              ๑.  อนันตรปจจยั 
              ๒.  สมนันตรปจจยั 
              ๓.  อนันตรูปนิสสยปจจัย 
              ๔.  อาเสวนปจจัย 
              ๕.  นัตถิปจจัย 
              ๖.  วคิตปจจัย 
       (๔)  ปจจยัท่ีเปน วัตถุปุเรชาตชาติ มี ๖ ปจจัย คือ 
              ๑.  วตัถุปุเรชาตนิสสยปจจัย 
              ๒.  วตัถุปุเรชาตปจจัย 
              ๓.  ปุเรชาตินทริยปจจัย 
              ๔.  วตัถุเรชาตวิปปยุตตปจจยั 
              ๕.  วตัถุปุเรชาตตถิปจจัย 
              ๖.  วตัถุปุเรชาตอวิคตปจจัย  
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       (๕)  ปจจยัท่ีเปน ปจฉาชาตชาติ มี ๔ ปจจัย คือ 
              ๑.  ปจฉาชาตปจจยั 
              ๒.  ปจฉาชาติวปปยตุตปจจัย 
              ๓.  ปจฉาชาตัตถิปจจัย 
              ๔.  ปจฉาชาตอวิคตปจจัย 
       (๖)  ปจจยัท่ีเปน อาหารชาติ มี ๓ ปจจยั คือ 
              ๑.  รูปอาหารปจจัย 
              ๒.  อาหารัตถิปจจัย 
              ๓.  อาหารอวิคตปจจัย 
       (๗)  ปจจยัท่ีเปน รูปชีวติินทริยชาติ มี ๓ ปจจัย คือ 
              ๑.  รูปชีวิตินริยปจจัย 
              ๒.  อินทริยัตถิปจจยั 
              ๓.  อินทริยอวิคตปจจัย 
       (๘)  ปจจยัท่ีเปน ปกตูปนิสสยชาติ มี ๒ ปจจยั คือ 
              ๑.  สุทธปกตูนิสสยปจจัย คือ เจตสิกท่ีเกิดกอน และ รูป บัญญัติ ท่ีมีกําลัง 
มากท่ีอุปการะแกจิต เจตสิก ท่ีเกิดทีหลังได 
              ๒.  มิสสกปตูปนิสสยนานัญขณกิกัมมปจจยั คือ เจตนากรรมท่ีมีกําลังมาก 
(เวนมัคคกรรมเจตนา) ท่ีอุปการะแกวิบากนามขันธได 
       (๙)  ปจจัยท่ีเปน นานกัขณิกกัมมชาติ มี ๑ ปจจยั คือ นานิกขณิกกัมมปจจัย 
อันไดแกเจตนากรรมท่ีมีกําลังนอย อุปการะแกกามวิบาก และเจตนากรรมท่ีมีกําลังมากและ 
กําลังนอย อุปการะแกกัมมชรูป 
                                                               กลาวโดยกาล 
       (๑)  ปจจัยท่ีเปน ปจจุบันกาล มี ๑๗ หรือ ๓๖ ปจจัย คือ 
              ๑.  เหตุปจจยั 
              ๒.  สหชาตาธิปติปจจัย  
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              ๓.   สหชาตปจจัย 
              ๔.  อัญญมัญญปจจัย 
              ๕.  นิสสยปจจัย ๓ ปจจัย 
              ๖.  ปุเรชาตปจจัย ๒ ปจจัย 
              ๘.  ปจฉาชาติปจจยั 
             ๙.  วปิากปจจยั 
            ๑๐.  อาหารปจจยั ๒ ปจจัย 
            ๑๑. อินทริยปจจยั 
            ๑๒.  ฌานปจจยั 
             ๑๓. มัคคปจจัย 
             ๑๔.  สัมปยุตตปจจยั 
             ๑๕.  วิปปยุตตปจจยั ๔ ปจจัย 
             ๑๖.  อัตถิปจจัย ๖ ปจจัย 
             ๑๗. อวิคตปจจยั ๖ ปจจัย 
          (๒)  ปจจัยท่ีเปน อดีตกาล มี ๗ ปจจยั คือ 
                    ๑.  อนันตรปจจยั 
                    ๒.  สมนันตรปจจัย 
                    ๓.  อนันตรูปนสิสยปจจัย 
                    ๔.  อาเสวนปจจยั 
                    ๕.  นานักขณิกกมัมปจจัย 
                    ๖.  นัตถิปจจัย 
                    ๗.  วิคตปจจยั 
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          (๓)  ปจจัยท่ีเปน ปจจบัุน อดีต อนาคต (ติกาลิกะ) มี ๒ ปจจยั คือ 
                    ๑.  อรัมมณาธิปติปจจัย 
                    ๒.  อารัมมณปูนิสสยปจจัย 
          (๔)  ปจจัยท่ีเปน ติกาลิกะ และ กาลวิมุต มี ๒ ปจจย คือ 
                    ๑.  อารัมมณปจจัย 
                    ๒.  ปกตูปนิสสยปจจัย 
                                                            กลาวโดยสัตติ 
          (๑)  ปจจัยท่ีมี ชนกสัตติ อยางเดยีว มี ๘ ปจจัย คือ 
                    ๑.  อนันตรปจจยั 
                    ๒.  สมนนตรปจจัย 
                    ๓.  อนันตรูปนสิสยปจจัย 
                    ๔.  ปกตูปนิสสยปจจยั 
                    ๕.  นานักขณิกกมัมปจจัย 
                    ๖.  อาเสวนะปจจัย 
                    ๗.  นัตถิปจจัย 
                    ๘.  วิคตปจจยั 
          (๒)  ปจจัยท่ีมี อุปถัมภกสัตติ อยางเดยีว มี ๔ ปจจยั คือ 
                    ๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
                    ๒.  ปจฉาซาควิปยุตตปจจยั 
                    ๓.  ปจฉาชาตัตถิปจจัย 
                    ๔.  ปจฉาชาตอวิคตปจจยั 
          (๓)  ปจจัยท่ีมี ท้ัง ๒ อยาง คือ มี ชนกสัตติดวย  และอุปถัมภกสัตติ ดวยนั้น 
มี ๓๕ ปจจัย คือ ปจจัยท่ีเหลือจากขอ ๑ และขอ ๒ นั้นท้ังหมด                               
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          (๑)  ปจจัยท่ีมีปญหาวาระเพียง บทเดียว หรือ วาระเดยีว คือ อัพยากตะ 
เปนปจจยัแกอัพยากตะ นัน้ มี ๘ ปจจัย ไดแก 
                    ๑.  วิปากปจจัย 
                    ๒.  รูปอาหารปจจัย 
                    ๓.  ปุเรชาตินทริยปจจยั 
                    ๔.  รูปชีวิตินทริยปจจยั 
                    ๕.  อาหารัตถิปจจัย 
                    ๖.  อาหารอวิคตปจจัย 
                    ๗.  อินทริยัตถิปจจัย 
                    ๘.  อินทริยอวิคตปจจัย 
          (๒)  ปจจัยท่ีมีปญหาวาระ ๒ บท หรือ ๒ วาระ คือ กุศลเปนปจจยัแก 
อัพยากตะบทหน่ึง และอกุศลเปนปจจัยแกอพยากตะ บทหน่ึง นัน้ มีปจจัยเดยีวไดแก 
นานักขณิกกัมมปจจัย 
          (๓)  ปจจยท่ีมี ๓ บท หรือ ๓ วาระ นั้น คือ 
          - กุศลเปนปจจยัแกกุศล ๑ อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ๑ และ 
อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ ๑ ท้ัง ๓ วาระนี้ มี ๓ ปจจัย ไดแก 
                    ๑.  อัญญมัญญปจจัย 
                    ๒.  อาเสวนปจจัย 
                    ๓.  สัมปยุตตปจจัย 
          - กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ ๑ อกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ ๑ 
และอัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ๑ ท้ัง ๓ วาระนี้ มี ๕ ปจจัย ไดแก 
                    ๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
                    ๒.  สหชาตวปิปยุตตปจจยั 
                    ๓.  ปจฉาชาตวปิปยุตตปจจยั                                
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                    ๔.  ปจฉาชาตัตถิปจจัย 
                    ๕.  ปจฉาชาตอวิคตปจจยั 
          - อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ๑ อัพยากตะเปนปจจยัแกกุศล ๑ 
อัพยากตะเปนปจจัยแกอกุศล ท้ัง ๓ วาระนี้ มี ๑๐ ปจจยั ไดแก 
                    ๑. วัตถุปุเรชาตนิสสยปจจัย 
                    ๒.  วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 
                    ๓.  วัตถุปุเรชาติปจจัย 
                    ๔.  อารัมมณปุเรชาตปจจัย 
                    ๕.  วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปจจยั 
                    ๖.  วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยตุตปจจัย 
                    ๗.  อารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย 
                    ๘.  อารัมมณปุเรชาตอวิคตปจจัย 
                    ๙.  อัตถุปุเรชาตอวิคตปจจยั 
                    ๑๐. วัตถุปุเรชาตอวิคตปจจยั 
          (๔)  ปจจัยท่ีมีปญหาวาระ ๗ บท หรือ ๗ วาระนัน้คือ 
          - กุศลเปนปจจยัแกกุศล ๑, แกอัพยากตะ ๑, แกกุศลดวยอัพยากตะ 
ดวย ๑ อกุศลเปนปจจยัแกอกุศล ๑, แกอัพยากตะ ๑, แกอกุศลดวยอัพยากตะดวย ๑ 
อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ ๑ ท้ัง ๗ วาระนี้มี ห ปจจัย ไดแก 
                    ๑.  เหตุปจจยั 
                    ๒.  สหชาตาธิปติปจจัย 
                    ๓.  สหชาตกัมมปจจัย 
                    ๔.  นามอาหารปจจัย 
                    ๕.  สหชาตินทริยปจจยั 
                    ๖.  ฌานปจจยั 
                    ๗.  มัคคปจจัย  
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          - กุศลเปนปจจยัแกกุศล ๑, แกอัพยากตะ ๑ 
          - อกุศลเปนปจจยัแกอกุศล ๑, แกอัพยากตะ ๑ 
          อัพยากตะเปนปจจัยแก อัพยากตะ ๑, แกกุศล ๑, แกอกุศล ๑ 
ท้ัง ๗ วาระนี้ มี ๕ ปจจัย ไดแก 
          ๑.  อนันตรปจจัย 
          ๒.  สมนันตรปจจยั 
          ๓.  อนันตรูปนิสยปจจัย 
          ๔.  นัตถิปจจัย 
          ๕.  วิคตปจจัย 
          - กุศลเปนปจจยัแกกุศล ๑, แกอัพยากตะ ๑, แกอกศุล ๑ อกุศล 
เปนปจจยัแกอกุศล ๑, อัพยากตะเปนปจจยัแกอัพยากตะ ๑, แกกุศล ๑, แกอกุศล ๑ 
ท้ัง ๗ วาระนีมี้ ๒ ปจจยั ไดแก 
          ๑. อารัมมณาธิปติปจจยั 
          ๒.  อารัมมนูปนิสสยปจจัย 
          (๕)  ปจจัยท่ีมีปญหาวาระ ๙ บท หรือ ๙ วาระ คือ 
          - กุศลเปนปจจยัแกกุศล ๑ แกอกุศล ๑, แกอัพยากตะ ๑, อกุศล 
เปนปจจยัแกอกุศล ๑, แกกุศล ๑ แกอัพยากตะ ๑ อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ 
๑, แกกุศล ๑, แกอกุศล ๑, ท้ัง ๙ วาระนี้ มี ๒ ปจจยั ไดแก 
          ๑.  อารัมมณปจจยั 
          ๒.  ปกตูปนิสสยปจจยั 
          - กุศลเปนปจจยัแกกุศล ๑ แกอัพยากตะ ๑ แกกุศลดวยอัพยากตะ 
ดวย ๑ อกุศลเปนปจจยัแกอกุศล ๑ แกอัพยากตะ ๑ แกอกุศลดวยอัพยากตะดวย ๑ 
อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ ๑ กุศลและอัพยากตะ เปนปจจยัแกอัพยากตะ ๑ 
อกุศลและอัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ ๑ ท้ัง ๙ วาระนี้ มี ๔ ปจจยั ไดแก 
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          ๑.  สหชาตปจจัย 
          ๒.  สหชาตนิสสยปจจัย 
          ๓.  สหชาตัตถิปจจัย 
          ๔.  สหชาตอวิคตปจจยั 
                                                            กลาวโดยภูมิ 
          (๑)  ปจจัยท่ีเปนไปไดใน ปญจโวการภูมิ เปนไดท้ังหมด ๒๔ ปจจัย หรือ 
๔๗ ปจจยั หรือ ๕๐-๕๒ ปจจัย 
          (๒)  ปจจัยท่ีเปนไปไดใน จตุโวการภมิู เปนไดเพียง ๒๑ ปจจัย หรือ ๒๕ ปจจยั  
คือ 
          ๑.  เหตุปจจัย 
          ๒.  อารัมมณปจจยั 
          ๓.  อธิปติปจจัย (๒ ปจจัย) 
          ๔.  อนนัตรปจจัย 
          ๕.  สมนันตรปจจยั 
          ๖.  สหชาตปจจัย 
          ๗.  อัญญมัญญปจจัย 
          ๘.  สหชาตนิสสยปจจัย 
          ๙.  อุปนิสสยปจจัย (๓ ปจจัย) 
          ๑๐. อาเสวนปจจยั 
          ๑๑. กัมมปจจัย (๒ ปจจัย) 
          ๑๒. วิปากปจจยั 
          ๑๓. นามอาหารปจจัย 
          ๑๔. สหชาตินทริยปจจัย 
          ๑๕.  ฌานปจจยั 
          ๑๖. มัคคปจจัย  
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          ๑๗.  สัมปยุตตปจจยั 
          ๑๘.  สหชาตัตถิปจจยั 
          ๑๙.  นัตถิปจจัย 
          ๒๐.  วคิตปจจัย 
          ๒๑.  สหชาตอวิคตปจจัย 
          (๓)  ปจจัยท่ีเปนไปไดใน เอกโวการภูมิ เปนไดเพยีง ๗ ปจจัย คือ 
          ๑.  สหชาตปจจัย 
          ๒.  อัญญมัญญปจจัย 
          ๓.  สหชาตนิสสยปจจัย 
          ๔.  นานักขณกิกัมมปจจัย 
          ๕.  รูปชีวิตินทริยปจจัย 
          ๖.  อินทริยัตถิปจจัย 
          ๗.  อินทริยอวิคตปจจัย 
                                                  กลาวโดยเกดิไดภายในภายนอก 
          ปจจัยท่ีเกิดไดเฉพาะภายนอก คือในส่ิงท่ีไมมีชีวิต นั้นมี ๕ ปจจัย คือ 
          ๑.  สหชาตปจจัย 
          ๒.  อัญญมัญญปจจัย 
          ๓.  สหชาตนิสสยปจจัย 
          ๔.  สหชาตัตถิปจจัย 
          ๕.  สหชาตอวิคตปจจยั 
          สวนภายใน คือ ในส่ิงท่ีมีชีวิต นั้น ไดแกปจจัยท้ังหมด ท้ัง ๒๔ หรือ ๔๗- 
๕๐-๕๒ ปจจยั 
                                                  กลาวโดยสัพพัฏฐานิกปจจัย 
          สัพพัฏฐานิกปจจยั คือ ปจจัยท่ีเปนเหตุเปนท่ีตั้งแหงสังขตธรรมท้ังปวง อันไดแก 
รูปนามท้ังหมด กลาวคือ ในสังขารโลก บรรดาส่ิงท่ีมีชีวิตและไมมีชีวติท้ังหลาย จะตองมี 
สัพพัฏฐานิกปจจัยท้ังนั้น ไดแก ปจจัย ๔ ปจจัย คือ  
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          ๑.  สหชาตปจจัย 
          ๒.  นิสสยปจจัย 
          ๓.  อัตถิปจจัย 
          ๔.  อวิคตปจจัย 
          สวนปจจัยท่ีเหลืออีก ๒๐ ปจจยั ช่ือวา อสัพพัฏฐานิกปจจยั คือ ปจจัยท่ีเปนเหตุ 
เปนท่ีตั้งแหงสังขตธรรมไมท่ัวท้ังหมด เปนปจจยัไดเฉพาะแตสังขตธรรมท่ีเกี่ยวของกับตน 
เทานั้น 
                                                  กลาวโดยความเปนคู 
          ปจจัยท้ัง ๒๔ เม่ือกลาวโดยความเปนคูแลว กไ็ด ๕ คู คือ 
          (๑)  อตถฺยุค เปนคูกันโดยมีเนื้อความเหมือนกนั ไดแก อนนัตรปจจัยกับสมนนัตร- 
ปจจัย 
          (๒)  สทฺทยุค เปนคูกนัโดยมีสําเนยีงเหมือนกนั ไดแก นิสสยปจจัยกับอุปนิสสย- 
ปจจัย 
          (๓)  กาลปฏิปกฺขยุค เปนคูกันโดยกาลที่ตรงกันขาม ไดแก ปุเรชาตปจจัย กับ 
ปจฉาชาตปจจยั 
          (๔)  อฺโญญฺปฏิปฺขยุค เปนคูกันโดยลักษณะอาการท่ีแตกตางกัน มีอยู ๓ 
คือ สัมปยุตปจจัย กับ วิปปยตุตปจจัย อัตถิปจจัย กับ นัตถิปจจัย และวคิตปจจัย กับ 
อวิคตปจจยั 
          (๕)  เหตุปฺปผลยุค เปนคูกันโดยความเปนเหตุเปนผล ไดแก นานักขณิกกัมม- 
ปจจัยกับวิปากปจจัย 
                                                  ปจจัย ๒๔ รวมลงใน ๔ ปจจัย 
          ปจจัยแมท้ัง ๒๔ อยาง ยอมถึงความประชุมลงในอารัมมณปจจยั อุปนิสสยปจจัย 
กัมมปจจยั และอัตถิปจจัย 
          หมายความวา ปจจัยใดปจจยัหนึ่งในปจจยั ๒๔ นัน้ ยอมรวมลงไดในปจจยัใด 
ปจจัยหนึ่ง หรือหลายปจจยัในจํานวน ๔ ปจจัยท่ีกลาว 
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          ถาถือตาม ปจจัยท่ีเกิดรวมดวยกนัได ดังท่ีกลาวมานั้นเปนหลักเปนเกณฑแลว ก็ 
รวมลงไดดังตอไปนี ้
          (๑)  เหตุปจจัย รวมลงไดใน อัตถิปจจัย (สหชาตตัตถิปจจัย) 
          (๒)  อารัมมณปจจยั รวมลงไดใน อารัมมณปจจยั, อุปนิสสยปจจยั (อารัมมณูป- 
นิสสยปจจัย) และ อัตถิปจจยั (อารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย) 
          (๓)  อธิปติปจจัย 
          ก.  อารัมมณาธิปติปจจัย เปนเหมือนขอ (๒) 
          ข.  สหชาตาธิปติปจจยั เปนเหมือนขอ (๑) 
          (๔)  อนนัตรปจจัย รวมลงไดใน อุปนิสสยปจจัย (อนันตรูปนิสสยปจจัย) และ 
กัมมปจจยั (นานักขณกิกัมมปจจัย) 
          (๕)  สมนันตรปจจยั เปนเหมือนขอ (๔) 
          (๖)  สหชาตปจจัย เปนเหมือนขอ (๑) 
          (๗)  อัญญมัญญปจจัย เปนเหมือนขอ (๑) 
          (๘)  นิสสยปจจัย 
          ก.  สหชาตนิสสยปจจัย เปนเหมือนขอ (๑) และ (๖) 
          ข.  วัตถุปุเรชาตนิสสยปจจัย เปนเหมือนขอ (๒) (๓) ก. 
          ค.  วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจยั เปนเหมือนขอ (๒) ขอ (๓) ก. 
และขอ (๘) ข. 
          (๙)  อุปนิสสัยปจจัย 
          ก.  อารัมมณูปนิสสยปจจัย เปนเหมือนขอ (๒) และ (๓) ก. 
          ข.  อนันตรูปนิสสยปจจัย เปนเหมือนขอ (๔) 
          ค.  ปกตูปนิสสยปจจัย รวมลงไดใน อุปนิสสยปจจยั (ปกตูปนิสสยปจจยั) 
และกัมมปจจยั (นานักขณกิกัมมปจจยั)  
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          ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
          ก.  วัตถุปุเรชาตปจจัย เปนเหมือนขอ (๒) (๓) ก. และ (๘) ข. 
          ข.  อารัมมณปุเรชาตปจจัย เปนเหมือนขอ (๒) (๓) ก. และ (๘) ข. ค. 
          (๑๑)  ปจจฉาชาตปจจยั รวมลงไดในอัตถิปจจัย (ปจฉาชาตัตถิปจจัย) 
          (๑๒)  อาเสวนปจจัย รวมลงไดใน อุปนิสสยปจจัย (อนันตรูปนิสสยปจจัย) 
          (๑๓)  กมัมปจจัย 
          ก.  สหชาตกัมมปจจยั รวมลงไดใน กัมมปจจยั (สหชาตกัมมปจจัย) และ 
อัตถิปจจัย (สหชาตัตถิปจจยั) 
          ข.  นานกัขณิกกัมมปจจัย รวมลงไดใน กัมมปจจยั (นานักขณิกกัมมปจจัย) 
และอุปนิสสยปจจัย (อนันตรูปนิสสยปจจยั) ปกตูปนิสสยปจจยั 
          (๑๔)  วปิากปจจยั รวมลงไดใน อัตถิปจจัย (สหชาตัตถิปจจัย) 
          (๑๕)  อาหารปจจยั 
          ก.  รูปอาหารปจจยั รวมลงไดใน อัตถิปจจัย (อาหารรัตถิปจจัย) 
          ข.  นามอาหารปจจัย รวมลงไดใน กมัมปจจัย (สหชาตกัมมปจจยั) และ 
อัตถิปจจัย (สหชาตัตถิปจจยั) 
          (๑๖)  อินทริยปจจยั 
          ก.  สหชาตอินทริยปจจัย รวมลงไดใน อัตถิปจจยั (สหชาตัตถิปจจัย) 
          ข.  ปุเรชาตินทริยปจจัย รวมลงไดในอัตถิปจจัย (วัตถุปุเรชาตัตถิปจจัย) 
          ค.  รูปชีวิตทริยปจจัย รวมลงไดใน อัตถิปจจัย (รูปชีวิตินทริยัตถิปจจัย) 
          (๑๗)  เานปจจยั รวมลงไดใน อัตถิปจัย (สหชาตัตถิปจจัย) 
          (๑๘)  มัคคปจจัย รวมลงไดใน อัตถิปจจัย (สหชาตัตถิปจจัย) 
          (๑๙)  สัมปยุตตปจจยั รวมลงไดใน อัตถิปจจัย (สหชาตัตถิปจจยั) 
          (๒๐)  วปิปยุตตปจจยั 
          ก.  สหชาตวิปปยุตตปจจัย รวมลงไดใน อัตถิปจจยั (สหชาตัตถิปจจัย) 
          ข.  วัตถุปุเรชาตวิปปยตุตปจจัย เปนเหมือนขอ (๒) (๓) ก. และ (๘) ข. 
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          ค.  วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย เปนเหมือนขอ (๒) (๓) ก. และ 
(๘) ข.ค. 
          ง.  ปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย เปนเหมือนขอ (๑๑) 
          (๒๑)  อัตถิปจจัย 
          ก.  สหชาตัตถิปจจัย เปนเหมือนขอ (๑) (๖) 
          ข.  อรัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย เปนเหมือนขอ (๒) (๓) ก. (๘) ข.ค. และ 
(๑๐) ข. 
          ค.  วัตถุปุเรชาตัตถิปจจัย เปนเหมือนขอ (๒) (๓) ก. (๘) ข. และขอ 
(๑๐) ก. 
          ง.  ปจฉาชาตปจจัย เปนเหมือนขอ (๑๑) 
          จ.  อาหารรัตถิปจจัย เปนเหมือนขอ (๑๕) ก. 
          ฉ.  อินทรยัตถิปจจัย เปนเหมือนขอ (๑๖) ค. 
          (๒๒)  นัตถิปจจัย เปนเหมือนขอ (๔) 
          (๒๓)  วิคตปจจยั เปนเหมือนขอ (๔) 
          (๒๔)  อวิคตปจจยั เปนเหมือนขอ (๒๑)            
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                                                                 บทท่ี ๕ 
                                                       การจัดหมวดปจจัย 
          ปจจัยธรรม ๒๔ ตามปฏฐานนัยดังกลาวมานี้จดัเขากันเปนหมวดๆ ได ๖ หมวด 
คือ 
          (๑)  นามยอมเปนปจจยัแกนาม ๖ ปจจัย 
          (๒)  นาม เปนปจจยั แกนามรูป ๕ ปจจัย 
          (๓)  นามเปนปจจยัแกรูป ๑ ปจจัย 
          (๔)  รูปยอมเปนปจจัยแกนาม ๑ ปจจยั 
          (๕)  บัญญัติและนามรูป เปนปจจยัแกนาม ๒ ปจจัย 
          (๖)  นามรูปท้ัง ๒ เปนปจจยัแกนามรูปท้ัง ๒ นั้น ๙ ปจจัย 
          กลาวคือ ปจจัยท้ัง ๒๔ นี้จัดไดเปนหมวดใหญๆ ได ๖ หมวด คือ 
          (๑)  นาม เปนปจจยัแกนาม ๖ ปจจัย (อนันตร, สมนันตร, นัตถิ, วิคค, 
                                                                           อาเสวนะ, สัมปยุตต) 
          (๒)  นาม เปนปจจยัแก นามรูป ๕ ปจจัย (เหต,ุ ฌาน, มัคค, กัมม, วิบาก) 
          (๓)  นาม เปนปจจยัแก รูป ๑ ปจจยั (ปจฉาชาต) 
          (๔)  รูป เปนปจจยั แก นาม ๑ ปจจยั (ปุเรชาติ) 
                  บัญญัติ 
          (๕)  นาม            เปนปจจัยแก นาม ๒ ปจจยั (อารัมมณ, อุปนิสสย) 
                   รูป 
          (๖)  นามรูป นามรูป ๙ ปจจัย (อธิปติ, สหชาต, อัญญมัญญ, นิสสย, อาหาร 
                                                              อินทริย, วิปปยตุต, อัตถิ, อวิคต) 
          พึงทราบอธิบายโดยยอดังนี้  
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นามเปนปจจัยแกนาม ๖ ปจจัย ไดแก 
          ก.  ธรรมคือจิตและเจตสิกท้ังหลายที่ดับไปแลวโดยไมมีระหวางค่ัน เปนปจจยัชวย 
อุปการะแกนามธรรมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนใหมติดตอกัน อันเปนปจจุบัน ดวยอํานาจแหงปจจัย ธ 
คือ อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย นัตถิปจจยั และวิคตปจจัย 
          ข.  ชวนจิตในขณะกอน ยอมเปนปจจัยชวยอุปการะแกชวนจิตในขณะหลัง ดวย 
อํานาจแหง อาเสวนปจจัย 
          ค.  ธรรม คือ จิตและเจตสิกั้งหลายที่ประกอบรวมกัน ยอมเปนปจจัยชวยอุปการะ 
แกกนัและกันดวยสามารถแหง สัมปยุตตปจจัย 
          ตามท่ีกลาวนี้จะเหน็ไดวา นามธรรมยอมเปนปจจยัแกธรรม มี ๖ ปจจัย คือในขอ 
ก. ๔ ปจจัย ในขอ ข. และ ค. ขอละ ๑ ปจจยั 
          นามเปนปจจยัแกนามรูป ๕ ปจจัย ไดแก 
          ก.  เหตุ (๖), องคฌาน (๕) และองคมัคค (๙) เหลานี ้เปนปจจยัชวยอุปการะ 
แกนามและรูป ท่ีเกิดพรอมกับตน ดวยอํานาจแหง เหตุ ปจจัย ฌานปจจัย และมัคคปจจัย 
รวม ๓ ปจจยั 
          ข.  เจตนาท่ีเกิดรวมพรอมกัน เปนปจจัยชวยอุปการะแกนามรูปท่ีเกิดพรอมกนัอยาง 
หนึ่ง ซ่ึงเรียกวา สหชาตกัมมปจจัย และเจตนาที่เกิดตางขณะกัน (คือเจตนาท่ีดับไปแลวนั้น) 
เปนปจจยัชวยอุปการะแกนามรูป (ท่ีเกิดขึน้โดยอาศัยกรรม หรือ เจตนาท่ีดับไปแลวนั้น) อีก 
อยางหนึ่ง (ซ่ึงเรียกวา นานกัขณิกากัมมปจจัย) 
          ท้ัง ๒ อยางนี้เปนไปดวยอํานาจแหง กัมมปจจยั 
          ค.  วิปากขันธท้ังหลาย (วิปากนามขันธ ๔) เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและกนั 
และชวยอุปการะแกรูปท่ีเกิดพรอมกันกับตนดวยอํานาจแหง วิปากปจจยั 
          นามยอมเปนปจจยัแกนามรูป โดยปจจัย ๕ ปจจยั คือในขอ ก. ๓ ปจจัย ในขอ  
ข. และค. ขอละ ๑ ปจจัย                                
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          นามเปนปจจยัแกรูป ๑ ปจจัย ไดแก 
          ธรรมคือจิตเจตสิกท้ังหลาย ท่ีเกดิภายหลัง เปนปจจัยชวยอุปการะแกรูปกายท่ีเกิดกอน 
ดวยอํานาจแหง ปจฉาชาติปจจัย 
          นามธรรมเปนปจจยัแกรูปธรรมปจจัยเดยีวเทานี ้
          รูปเปนปจจัยแก นาม ๑ ปจจัย ไดแก 
          ก.  วัตถุ ๖ เปนปจจยัชวยอุปการะแก วิญญาณธาตุ ๗ ในปวตัติกาลอยางหนึ่ง 
(วัตถุปุเรชาตปจจัย) และ 
          ข.  อารมณ ๕ เปนปจจัยชวยอุปการะแก ปญจวิญญาณวิถี อีกอยางหนึ่ง (อารัม- 
มณปุเรชาตปจจัย) 
          ท้ัง ๒ อยางนี้เปนไปดวยอํานาจแหง ปุเรชาตปจจัย 
          รูปธรรม เปนปจจยัแกนามธรรมเพียงปจจยัเดยีวเทานี้ 
          บัญญัติ นาม รูป เปนปจจัยแกนาม ๒ ปจจัย ไดแก 
          บัญญัติ นาม รูป เปนปจจัยชวยอุปการะแกนาม โดยปจจยั ๒ ปจจัย คือ 
          ก.  ดวยอํานาจแหงอารมณ ๖ เรียกวา อารัมมณปจจัย 
          ข.  ดวยอํานาจแหงความเปนท่ีอาศัยอยางแรงกลา เรียกวา อุปนิสสยปจจัย 
          บัญญัติธรรม นามธรรม รูปธรรม ท้ัง ๓ นี้เปนปจจัยแกนามธรรม ๒ ปจจยัเทานี้เอง 
          ขอสังเกต ถาอารมณ ๖ อยางใดอยางหน่ึงนัน้เปนตัวการทําใหเอาใจใสเปนพิเศษ 
ก็เรียกวา อารัมมณูปนิสสยปจจัย 
          จิต เจตสิก ท่ีเกิดขึ้นและดับไป เปนปจจัยชวยอุปการะโดยเปนท่ีอาศัยอยางแรง 
กลาใหเกิดจิตเจตสิกท่ีเกิดข้ึนใหม โดยไมมีระหวางคัน่ ไดช่ือวา อนันตรูปนิสสยปจจัย 
          อกุศลธรรม มีราคะเปนตน กุศลธรรม มีศรัทธาเปนตน ความสุขกาย ความ 
ทุกขกาย บุคคล อาหาร อากาศ (อุตุ) เสนาสนะ เหลานี้เปนปจจยัชวยอุปการะแกธรรม 
ท้ังหลาย มีกุศละรรมเปนตน ซ่ึงเกิดอยูท้ังภายในและภายนอกพอสมควร และกรรมซ่ึงมีกําลัง 
อยางแรงกลา เปนปจจยัชวยอุปการะแกวิบากนามขันธ อยางนี้ช่ือวา ปกตูปนิสสยปจจัย  



สังคหะ(๘) - หนาท่ี 99 
                                                                      ๙๙ 
          ท้ัง ๓ นี้เปนไปดวยอํานาจแหง อุปนสิสยปจจัย 
          นามรูปเปนปจจยั แก นามรูป ๙ ปจจัย ไดแก 
          นามรูปยอมเปนปจจัยแกนามรูป โดยปจจยั ๙ ตามสมควร คือ อธิปติปจจัย 
สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจยั อาหารปจจยั อินทริยปจจยั วิปปยุตตปจจยั 
อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย กลาวคือ 
          (๑)  อารมณ ๖ อยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนตัวการกระทําใหเอาใจใสเปนพิเศษ เปน 
ปจจัยชวยอุปการะแกนามขันธ ช่ือวา อารัมมณาธิปติปจจัย อยางหน่ึง 
          อธิบดีท้ัง ๔ มี ฉันทาธิปติเปนตน ท่ีเกิดพรอมกนั เปนปจจยัชวยอุปการะแก 
นามรูปท่ีเกิดพรอมกันกับตนนั้น ช่ือวา สหชาตาธิปติปจจยั อยางหน่ึง 
          ท้ัง ๒ อางนี้เปนไปดวยอํานาจแหง อธิปติปจจัย 
          (๒)  จิตและเจตสก เปนปจจยัชวยอุปการะแกกันและกัน ท้ังชวยอุปการะแกรูป 
ท่ีเกิดพรอมกนักับตนดวยนัน้ อยางหนึ่ง 
          มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและกนั ท้ังชวยอุปการะแกอุปาทายรูป 
ท่ีเกิดพรอมกนักับตนดวยนัน้ อยางหนึ่ง 
          ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุและวิบากนามขันธ ๔ เปนปจจยัชวยอุปการะแกกนัและ 
กันนั้น อีกอยางหนึ่ง 
          ท้ัง ๓ อยางนี้เปนไปดวยอํานาจแหง สหชาตปจจัย 
          (๓)  จิต และเจตสิกเปนปจจยัชวยอุปการะแกกันและกันอีกอยางหน่ึง 
          มหาภูตรูปท้ัง ๔ เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและกันอยางหนึ่ง 
          ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุวิบากนามขันธ ๔ เปนปจจัยชวยอุปการะแกกัน และกัน 
อีกอยางหนึ่ง 
          ท้ัง ๓ อยางนี้เปนไปดวยอํานาจแหง อัญญมัญญปจจัย 
          (๔)  จติเจตสิก เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและกนั ท้ังชวยอุปการะแกรูปท่ีเกดิ 
พรอมกันกับตนและมหาภูตรูปท้ัง ๔ เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและกัน ท้ังชวยอุปการะแก  
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อุปาทายรูป ท้ังนี้เรียกช่ือวา สหชาตนิสสยปจจัย เพราะเปนท่ีอิงอาศัยดวยความท่ีเกดิ 
พรอมกันอยางหน่ึง 
          วัตถุรูป ๖ เปนปจจยัชวยอุปการะแกวิญญาณธาตุ ๗ ซ่ึงมีช่ือเรียกวา วัตถุปุเรชาต- 
นิสสยปจจัย เพราะวัตถุ ๖ อันเปนท่ีอิงอาศัยใหเกิดวิญญาณธาตุ ๗ นั้น เกิดกอนจิต นี ้
อยางหนึ่ง 
          หมายเฉพาะ หทยวตัถุ ท่ีเกิดพรอมกบัจิตดวงท่ีนับถอยหลังจากจตุิจิต (ในมรณา- 
สันนวิถี) ไป ๑๗ ขณะ เปนท่ีอิงอาศัยแกจติท่ีเหลืออีก ๑๖ ขณะนั้น ในขณะท่ีเอา 
หทยวัตถุ เปนอารมณ ซ่ึงมีช่ือเรียกวา วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจยั นี้อยางหนึ่ง 
          ท้ัง ๓ อยางนี้เปนไปดวยอํานาจแหง นิสสยปจจัย 
          (๕)  อาหารท่ีบริโภคเปนคําๆ (กพฬงิการาหาร) เปนปจจยัชวยอุปการะแก 
รูปกายท่ีช่ือวา รูปอาหารปจจัย อยางหน่ึง 
          นามอาหาร ท้ัง ๓ มีผัสสาหารเปนตน เปนปจจัยชวยอุปการะแกนามรูปท่ีเกิด 
พรอมกันนั้น ช่ือวา นามอาหารปจจยั อีกอยางหนึ่ง 
          ท้ัง ๒ อยางนี้เปนไปดวยอํานาจแหง อาหารปจจัย 
          (๖)  ปสาทรูปท้ัง ๕ เปนปจจยัชวยอุปการะแกปญจวิญญาณอยางหนึ่ง (มีช่ือวา 
ปุเรชาตินทริยปจจัย หรือวัตถุปุเรชาตินทริยปจจยั) อยางหน่ึ 
          รูปชีวิตนิทรียเปนปจจยัชวยอุปการะแกอุปาทินนกรูป (กัมมชรูป) ช่ือวา รูป- 
ชีวิตินทริยปจจัย อยางหน่ึง 
          นามอินทรียองคธรรม ๘ (คือ ชีวิตินทรีย มนิทรีย เวทนา สัทธา วริิยะ สติ 
เอกัคคตา และปญญา) เปนปจจัยชวยอุปการะแกนามรูปท่ีเกิดพรอมกนักับตน ช่ือวา สห- 
ชาตินทริยปจจัย อยางหน่ึง 
          ท้ัง ๓ อยางนี้เปนไปดวยอํานาจแหง อินทริยปจจยั 
          (๗)  ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยชวยอุปการะแกวิบากนามขันธ ๔ และ 
จิตเจตสิก เปนปจจัยชวยอุปการะแกรูปท่ีเกิดพรอมกนักบัตนนั้น ช่ือวา สหชาตวิปปยตุต- 
ปจจัย อยางหนึ่ง 
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          เจตสิกท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัชวยอุปการะแก รูปท่ีเกิดกอนนัน้ ช่ือวา ปจฉาชาต- 
วิปปยุตตปจจยั อยางหน่ึง 
          ในปวัตติกาล วัตถุรูป ๖ เปนปจจยัชวยอุปการะแกวิญญาณธาตุ ๗ นั้น ช่ือวา 
ปุเรชาตวิปปยตุตปจจัย อีกอยางหนึ่ง 
          ท้ัง ๓ อยางนี้เปนไปดวยอํานาจแหง วิปปยุตตปจจยั 
          ขอสังเกต ปุเรชาตวิปปยุตตปจจยันี้ แยกไดอีกเปน ๒ คือ วัตถุปุเรชาตวิป 
ปยุตตปจจยั และวัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจยั เม่ือแยกดังนี้ วปิยุตตปจจยักมี็ ๔ 
ไดแก สหชาตวิปปยุตตปจจยั, วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย วตัถารัมมณปุเรชาตวิป 
ปยุตตปจจยั และ ปจฉาชาตวิปปยุตตปจจยั 
          (๘) จิต เจตสิก กับ รูป ยังคงมีอยูดวยความเปนสหชาต, ปุเรชาติ, อารัมมณ- 
ปุเรชาตปจฉาชาต กพฬกีาราหาร และรูปชีวิตินทรีย เหลานี้เปนปจจยัชวยอุปการะแกกันและกนั 
เพราะความท่ียังคงมีอยูนัน้ ดวยอํานาจแหง อัตถิปจจัย 
          (๙)  จิต เจตสิก กับรูปยังไมปราศจากกันไป เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและกัน 
เพราะความท่ียังไมปราศจากกันไปนั้น ดวยอํานาจแหง อวิคตปจจยั 
          อวิคตปจจัยนี้ มีนัยเปนทํานองเดยีวกันกับ อัตถิปจจัยทุกประการ 
          ในขอท่ีนามรูปเปนปจจัยแกนามรูปนี้ พึงทราบอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ 
                                                            อธิปติปจจัย 
          อธิปติปจจัย เปนปจจยัได ๒ อยาง คือ 
          ๑.  อารมณท่ีมีกําลังยิง่เปนปจจยัแกนาม โดยเปน อารัมณาธิปติปจจัย 
          ๒.  อธิปติ ๔ มีฉันทาธิปติ เปนตนท่ีเกิดรวมกัน เปนปจจยัแกนามรูปท่ีเกิดรวม 
กันนั้น โดยเปนสหชาตาธิปติปจจัย 
                                                            สหชาตปจจัย 
          สหชาตปจจัยเปนปจจยัได ๓ อยาง คือ 
          ๑.  จิตและเจตสิก เปนปจจัยแกรูปท่ีเกิดรวมกันโดยเปนสหชาตปจจัยแกกันและกัน  
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          ๒.  มหาภูตรูป เปนปจจัยแกอุปาทายรูปโดยเปนสหชาตปจจยัแกกันและกัน 
          ๓.  ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุและวิปากนามขันธ ๔ โดยเปนสหชาตปจจยัแกกัน 
และกัน 
                                                            อัญญมัญญปจจัย 
          อัญญมัญญปจจัย เปนปจจัยได ๓ อยาง คือ 
          ๑.  จิต และ เจตสิก เปนปจจยัแกกัน โดยเปนอัญญมัญญปจจัยแกกันและกัน 
          ๒.  มหาภูตรูป เปนปจจัยแกกนัโดยเปนอัญญมัญญปจจัยแกกนัและกัน 
          ๓.  ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุและวิปากนามขันธ ๔ เปนปจจยัแกกนั โดยเปน 
อัญญมัญญปจจัยแกกนัและกัน 
                                                                      นิสสยปจจัย 
          นิสสยปจจัย เปนปจจยัได ๓ อยาง คือ 
          ๑.  จิตและเจตสิก เปนปจจัยแกสหชาตรูป โดยเปนนิสสยปจจัยแกกันและกนั 
          ๒.  มหาภูตรูป เปนปจจัยแกอุปาทายรูป โดยเปนนิสสยปจจัยแกกันและกนั 
          ๓.  วัตถุ ๖ เปนปจจยัแกวิญญาณธาตุ ๗ โดยเปนนสิสยปจจัยแกกันและกัน 
                                                                      อาหารปจจัย 
          อาหารปจจัย เปนปจจัยได ๒ อยาง คือ 
          ๑.  กพฬิงการาหาร เปนปจจยัแกรูปกายนี้โดยเปนอาหารปจจยั 
          ๒.  อาหารที่มีรูป ๓ อยางเปนปจจยัแกนามรูปท่ีเกิดรวมกันโดยเปนอาหารปจจัย 
                                                                      อินทริยปจจยั 
          อินทริยปจจัย เปนปจจัยได ๓ อยาง คือ 
          ๑.  ปสาทรูป ๕ เปนปจจัยแกวิญญาณ ๕ โดยเปนอินทริยปจจยั 
          ๒.  ชีวติินทรีย เปนปจจัยแกอุปาทินกรูป โดยเปนอินทริยปจจยั 
          ๓.  อินทรียท่ีไมมีรูป เปนปจจยัแกนามรูปท่ีเกิดรวมกัน โดยเปนอิทรียปจจยั  
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                                                             วิปปยุตตปจจยั 
          วิปปยุตตปจจัย เปนปจจัยได ๓ อยาง คือ 
          ๑.  ในขณะหยั่งลงสูปฏิสนธิ หทยวตัถุ เปนปจจยัแกวิปากนามขันธ ๔ จิต และ 
เจตสิก ก็เปนปจจัยแกรูปท่ีเกิดรวมกัน โดยเปนสหชาตวปิปยุตตปจจยั 
          ๒.  จิตและเจตสิกท่ีเกิดข้ึนทีหลัง เปนปจจยัแกรูปกายนี้ท่ีเกิดกอน โดยเปนปจฉา- 
ชาตวิปปยุตตปจจัย 
          ๓.  ในปวัตติกาล วตัถุ ๖ เปนปจจยัแกวิญญาณธาตุ ๘ โดยเปนปุเรชาตวิปปยตุต 
ปจจัย 
                                                            อัตถิปจจัย 
          อัตถิปจจัย เปนปจจยัได ๕ อยาง คือ สหชาต, ปุเรชาต, ปจฉาชาต, กพฬิงการหาร 
และรูปชีวิตนิทรีย กลาวคือ 
          ๑.  รูปนามท่ีเกิดพรอมกันรวมกันนัน้ยังคงมีอยู จึงเปนปจจยัแกกนัและกนั โดย 
เปนสหชาตัตถิปจจัย 
          ๒.  รูปท่ีเกิดกอนนั้นยังคงมีอยูจึงเปนปจจยัแกกันและกันโดยเปนปุเรชาตัตถิปจจัย 
          ๓.  นามท่ีเกิดทีหลัง แตยังไมทันดับไป คือยังคงมีอยูนั้น เปนปจจัยแกกนัและกัน 
โดยเปนปจฉาชาตัตถิปจจัย 
          ๔.  เฉพาะกพฬิงการาหาร ซ่ึงเปนรูปอาหารอยางเดียวและยังคงมีอยู เปนปจจยัแก 
รูปกาย โดยเปนอาหารรัตถิปจจัย 
          สวนผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร และวิญญาณาหาร รวม ๓ อยาง ซ่ึงเปนนาม 
อาหารนั้น ไมนับเขาในอาหารัตถิปจจัยนี ้
          ๕.  เฉพาะรูปชีวิตินทรียแตอยางเดียว ซ่ึงยังคงมีอยู เปนปจจยัแกอุปาทินนกรูป 
โดยเปนอินทริยัตถิปจจยั 
          สวนนามอินทรีย องคธรรม ๘ ไมนับเขาในอินทริยัตถิปจจยันี ้
          อีกนัยหนึ่ง อัตถิปจจัยเปนปจจยัได ๖ อยาง โดยแยกขอ ๒ ปุเรชาตัตถิปจจัย ออก 
เปน ๒ คือ วัตถุปุเรชาตัตถิปจจัย ๑ และ อารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัยอีก ๑  
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                                                               อวคิตปจจัย 
          อวิคตปจจัย มีความหมายเปนทํานองเดียวกันกับ อัตถิปจจัย โดยเปนปจจัยได 
๕ อยาง หรือ ๖ อยาง เชนเดยีวกันกับอัตถิปจจัย คือ 
          ๑.  สหชาตอวิคตปจจยั 
          ๒.  วัตถุปุเรชาตอวิคตปจจัย 
          ๓.  อารัมมณปุเรชาตอวิคตปจจยั 
          ๔.  ปจฉาชาตอวิคตปจจัย 
          ๕.  อาหารอวิคตปจจยั 
          ๖.  อินทริยอวิคตปจจัย 
                                                  สรุปองคธรรมในปจจยั ๒๔ 
                                                            ๑.  เหตุปจจยั 
อ.ป.จ. (๑) = เหตุ ๖ คือ โลภเหตุ, โทสเหตุ, โมหเหตุ, อโลภเหตุ, อโทสเหต,ุ อโมเหเหตุ 
อ.ป.ย. (๒) = สเหตุกจิต ๗๑, เจตสิก ๕๒ (เวนโมหเจตสิกท่ีในโมหมูลจิต ๒) สเหตุกจิตต-           
                        ชรูป ๑๗ สเหตุกปฏิสนธิกัมมชรูป ๒๐ 
อ.ป.น. (๓) = อเหตุกจติ ๑๘ อัญญสมานเจตสิก ๑๒ (ฉันทะ) โมหเจตสิกท่ีในโมหมูลจิต 
                        ๒ อเหตุกจิตตชรูป อเหตุกปฏิสนธิกัมมชรูป พาหิรชรูป อาหารชรูป อุตุชรูป 
อสัญญสัตตกัมมชรูป ปวัตตกัมมชรูป 
                                                            ๒.  อารัมมณปจจยั 
อปจ. = จิต ๑๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ ท่ีเปนปจจุบัน อดีต อนาคต นิพพาน และ 
              บัญญัติท่ีเปนกาลวิมุติ 
          (๑) อ.ป.จ.          =  องคธรรมของปจจัย 
          (๒) อ.ป.ย.          = องคธรรมของปจจยุบบันนธรรม 
          (๓) อ.ป.น.          = องคธรรมของปจจนิกธรรม  
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อ.ป.ย.          =           จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ 
อ.ป.น.          =           รูป ๗ หมวด คือ จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป พาหิรชรูป อาหารชรูป อุตุชรูป 
                                    อสัญญสัตตกัมมชรูป ปวัตติกัมมชรูป 
                                                            ๓.  อธิปติปจจัย 
๑.  อารัมมณาธิปติปจจัย 
อ.ป.จ.          =            อารมณ ๖ คือ นิปผันรูป ๑๘ ท่ีเปนสภาวะอิฏฐารมณ และปริกปัปอิฏ- 
                                    ฐารมณท่ีเปนเตกาลิกจิต ๘๔ (เวนโทส ๒ โมห ๒ ทุกขสหคตกายวิญญาณ) 
                                    จิต ๑) เจตสิก ๔๗ (เวนโทจตุกะ ๔ วิจิกจิฉา ๑) ท่ีเปนเตกาลีก และ 
                                    นิพพานท่ีเปนกาลวิมุติ 
อ.ป.ย.             =           จิต ๒๘ คือ โลภ ๘ มหากุศล ๘ มหากิริยาญาณสัมปยุตต ๔ โลกุตตร ๘ 
                                      เจตสิก ๔๕ (เวนโทจตุกะ ๔ วจิกิิจฉา อัปปมัญญา ๒) (อกนัตะ) โลกุตตร- 
                                     จิต ๘ เจ. ๓๖ (อเนกันตะ) โลภ ๘ กุ.๘ กิ. ญาณสัมปยุตต ๔ เจ. ๔๕ 
อ.ป.น.          =            โลกียจติ ๘๑ เจ ๕๒ เม่ือขณะท่ีไมไดเขาไปยดึอิฏฐารมณเหลานัน้และรูป 
                                     ๗ หมวด (เอกันตะ) โทส ๒ โมห ๒ อเหตุกจิต ๑๘ มหาวิปาก ๘ มหา 
                                     กิริยาญาณวิปป ๔ มหัคคจิต ๒๗ เจ. ๔๖ (ดลติก ๓ วิรตี ๓), (อเนกัน- 
                                     ตะ) โลภ ๘ กุ. ๘ กิ. ญาณส ๔ เจ. ๔๕      
๒  สหชาตาธิปติปจจัย 
อ.ป.จ.          =            อธิบดีองคธรรม ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา (เอกันตะ) อธิบดีองค- 
                                    ธรรม ๔ องคใดองคหนึ่งท่ีเกดิกับอัปปนาชวน ๒๖, (อเนกันตะ) อธิบด ี
                                    องคธรรม ๔ องคใดองคหนึ่งท่ีในกามชวนจิต ๒๖ (เวนโมหชวน ๒ หสิ- 
                                    ตุปปาทชวนะ ๑) 
อ.ป.ย.          =            สาธิปติชวนจิต ๕๒ เจ. ๕๑ (เวนวจิิกิจฉา และเวนอธิบดีองคธรรมในขณะ 
                                    ท่ีเปนปจจัย) สาธิปติจิตตชรูป ๑๗, (เอกันตะ) อัปปนาชวนะ ๒๖ เจ. ๓๘ 
                                    (เวนอธิบดีองคธรรมในขณะท่ีเปนปจจัย) และอัปปนาสาธิปติจิตตชรูป, 
                                    (อเนกนัตะ) กามชวนจิต ๒๖ (เวนโมห ๒ หสิตปุปาท) เจ. ๕๑ (เวน 
                                    วิจิกจิฉาและอธิบดอีงคธรรมในขณะเปนปจจยั) กามสาธิปติจิตตชรูป       
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อ.ป.น.          =      นิราธิปติจิต ๖๓ (เวนอัปปนาชวนจิต ๒๖) เจ. ๕๒ อธิบดี ๔ อยางใด 
                              อยางหนึ่ง ในขณะท่ีเปนปจจัย นิราธิปติจิตตชรูป และ ก-พา-หา-อุ- 
                              สัญ-ติ, (เอกันตะ) โมหะ ๒ อเหตุก ๑๘ มหาวิปาก ๘ มหัคตวิปาก ๙ 
                              เจ. ๔๒ (โลติก ๓ โทจตุก ๔ วิรติ ๓) นิราธิปติจิตตชรูป และรูป ๖ 
                              หมวดท่ีเหลือ (อเนกนัตะ) กามชวนจติ ๒๖ (เวนโมห ๒ หสิตุปปาท ๑) 
                              เจ. ๕๑ (วจิิกิจฉา) กามสาธิปติจิตตชรูป 
๓.  วัตถารัมมณปุเรชาตาธิปติปจจัย 
อ.ป.จ.          =      อิฏฐมรณาสันนหทัยรูป ๑ 
อ.ป.ย.          =      มรณาสันนโลภชวนะ ๘ เจ. ๒๒ 
อ.ป.น.          =     จิต ๘๙ (มรณาสันนโลภชวนะ ๘ + ๒๒) เจ. ๕๒ รูป ๗ หมวด 
                                                            ๔.  อนันตรปจจยั 
อ.ป.ย.          =      จิต ๘๙ เจ. ๕๒ ท่ีเกดิกอน ๆ (เวนจุติจติของพระอรหันต) 
อ.ป.ย.          =      จิต ๘๙ เจ. ๕๒ ท่ีเกดิหลัง ๆ พรอมดวยจุติจิตของพระอรหันต 
อ.ป.น.          =      รูป ๗ หมวด คือ จิ. กํา. พา. หา. อุ. สัญ. ติ. 
                                                            ๕.  สมนันตรปจจยั 
อ.ป.จ.          =          จิต ๘๙ เจ. ๕๒ ท่ีเกิดกอนๆ (เวนจุติจติของพระอรหันต) 
อ.ป.ย.          =          จิต ๘๙ เจ. ๕๒ ท่ีเกิดหลังๆ พรอมดวยจุติจิตของพระอรหันต 
อ.ป.น.          =          รูป ๗ หมวด คือ จิ. ก. พา. หา. อุ. สัญ. ติ 
                                                            ๖.  สหชาตปจจยั 
อ.ป.จ.          =          จิต ๘๙ เจ. ๕๒ ปญจโวการปฏิสนธิ ๑๕ เจ. ๓๕ ปฏิสนธิหทัยวัตถุ ๑ 
                                  มหาภูตรูป ๔ ท่ีในรูปท้ัง ๗ หมวด 
อ.ป.ย.          =          จิต ๘๙ เจ. ๕๒ รูป ๒๘ 
อ.ป.น.          =          ไมมี 
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อ.ป.จ.          =          จิต ๘๙ เจ. ๕๒ ปญจโวการปฏิสนธิ ๑๕ เจ. ๓๕ ปฏิสนธิหทัยวัตถุ ๑ 
                                  มหาภูตรูป ๔ ท่ีในรูป ๗ หมวด 
อ.ป.ย.          =          จิต ๘๙ เจ. ๕๒ ปญจโวการปฏิสนธิ เจ.๓๕ ปฏิสนธิหทัยวัตถุ ๑ มหา- 
                                  ภูตรูป ๔ ท่ีในรูป ๗ หมวด 
อ.ป.น.          =          จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป (เวนหทัยวัตถุ) อุปาทายรูปในรูป ๗ หมวด 
                                                            ๘.  นิสสยปจจัย 
๑.  สหชาตนิสสยปจจัย 
อ.ป.น.          =          เหมือนสหชาตปจจัย 
อ.ป.ย.          =          เหมือนสหชาตปจจยบุบัน 
อ.ป.น.          =          ไมมี 
๒.  วัตถุปุเรชาตนิสสยปจจยั 
อ.ป.จ.          =          วัตถุรูป ๖ ท่ีเกิดกอนและเปนฐิติปตตะในปวัตติกาล หรือ ๑. มัชฌิมายุกะ- 
                                  ปญจวตัถุท่ีเกิดพรอมกับอพีตภวังคดวงแรก ๒. หทัยวัตถุท่ีเกิดพรอมกับจิต 
                                  ดวงกอนๆ มีปฏิสนธิจิตเปนตน  ๓. หทัยวัตถุท่ีอนุมานเอาวาเกดิพรอมกับจิต 
                                  หนึ่งดวงกอนออกจากนิโรธสมาบัติ  ๔.  วัตถุรูป ๖ ท่ีพรอมกับจิตดวงท่ี ๑๗ 
                                  นับถอยหลังจากจุติจติข้ึนไปในมรณาสันนกาล 
อ.ป.ย.          =          จิต ๘๑ (อรูปวิบาก ๔) เจตสิก ๕๒ ท่ีเกิดไดแนนอนและไมแนนอนในปญจ- 
                                 โวการภมิู, (เอกันตะ) จิต ๔๓ ดวง คือ โทสะ ๒ อเหตุกจิต ๑๗ (เวน 
                                  มโนทวาราวัชชนะ) มหาวิปาก ๘ รูปาวจรจิต ๑๕ โสดาปตติมัค ๑ เจ. ๔๘ 
                                 (โลติก ๓ วิจิกจิฉา), (อเนกันตะ) จิต ๔๒ ดวง คือ โลภะ ๘ โมหะ ๒ 
                                 มโนทวาราววัชชนะ ๑ มหากุศล ๘ อรูปาวจรกุศลกริิยา ๘ โลกุตตร ๗ (โสดา- 
                                 ปตตมัค) เจ. ๔๖ (โทจตุกะ ๔ อัปปมัญญา ๒)  
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อ.ป.น.          =      จิต ๔๖ คือ โลภะ ๘ โมหะ ๒ มโนทวาราวัชชนะ ๑ มหากุศล ๘ มหา- 
                              กิริยา ๘ อรูปาวจรจิต ๑๒ โลกุตตร ๗ (โสดาปตติมัค) เจ.๔๖ ท่ีเปนไป 
                              ในจตุโวการภูมิ ปญจโวการปฏิ. ๑๕ เจ. ๓๕ รูป ๗ หมวด, (เอกันตะ) 
                              อรูปวิบาก ๔ เจ. ๓๐ รูป ๗ หมวด (อเนกันตะ) จิต ๔๒ ดวง คือ 
                              โลภะ ๘ โมหะ ๒ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ มหากุศล ๘ มหากิริยา ๘ 
                              อรูปาวจรกุศลกิริยา ๘ โลกุตตร ๗ (โสดาปตติมัค) เจ ๔๖ (โทจตุกะ ๔ 
                              อัปปมัญญา ๒) 
๓.  วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 
อ.ป.จ.          -       หทัยวัตถุท่ีเกิดพรอมกบัจิตดวงท่ี ๑๗ นับถอยหลังจากจุติจิตข้ึนไปในมรณา- 
                              สันนกาลหรือหทัยวัตถุท่ีกําลังต้ังอยูในขณะท่ีเปนท่ีอาศัยและเปนอารมณดวย 
อ.ป.ย.          -       มรณาสันนจิต ๘ ขณะ ไดแก จิต ๔๓ ดวง คือ มโนทวาราวัชชนะ ๑ 
                              ชวนะ ๕ คร้ังของกามชวนะ ๒๙ ตทารัมมณจิต ๑๑ อภิญญา ๒ (เฉพาะ 
                              อิทธิวิธอภิญญา) เจ. ๔๔ (เวน อิสสา, มัจฉริยะ, กุกกุจจะ, วิรตี, 
                              อัปปมัญญา) ขณะท่ีเอาหทัยวัตถุนั้นเปนอารมณ 
อ.ป.น.          -      จิต ๘๙ เจ.๕๔ ในเวลาท่ีไมไดเอาหทัยวัตถุเปนอารมณท่ีแนนอนและไมแน 
                              นอนและรูป ๗ หมวด (เอกันตะ) ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ มโนธาตุ ๓ 
                              มหัคตจิต ๒๗ (เวนอธิวธิอภิญญา) โลกุตตร ๘ เจ. ๓๘ รูป ๗ หมวด, 
                              (อเนกนัตะ) กามจิต ๑๔ (ทวิ. ๑๐ มโนธาตุ ๓) เจ. ๕๒ 
                                                            ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
๑.  อารัมมณูปนิสสยปจจัย 
อ.ป.จ.          -          เหมือนอารัมมณาธิปติปจจัย 
อ.ป.ย.          -          เหมือนอารัมมณาธิปติปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          -          เหมือนอารัมมณาธปติปจจนิก                             



สังคหะ(๘) - หนาท่ี 109 
                                                                      ๑๐๙ 
๒.  อนันตรูปนิสสยปจจัย 
อ.ป.จ.          -          เหมือนอนันตรปจจยั 
อ.ป.ย.          -          เหมือนอนันตรปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          -          เหมือนอนันตรปจจนิก 
๓.  ปกตูปนิสสยปจจัย 
อ.ป.จ.          -          จิต ๘๙ เจ.๕๒ รูป ๒๘ ท่ีเกิดกอนๆ ท่ีเปนพลวะมีกําลังมาก และบัญญัติ 
                                (เวนบัญญัติกรรมฐาน) 
อ.ป.ย.          -          จิต ๘๙ เจ. ๕๒ ท่ีเกิดหลังๆ 
อ.ป.น.          -          และรูป ๗ หมวด 
                                                         ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
๑.  วัตถุเรชาตปจจัย 
อ.ป.จ.          -          เหมือนวตัถุปุเรชาตนิสสยปจจัย 
อ.ป.ย.          -          เหมือนวตัถุปุเรชาตนิสสยปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          -          เหมือนวตัถุปุเรชาตนิสสยปจจนกิ 
๒.  อารัมมณปุเรชาตปจจัย 
อ.ป.จ.          =          อารมณ ๖ คือ นิปผันรูป ๑๐ ท่ีเปนปจจุบัน 
อ.ป.ย.          =          กามจิต ๕๔ อภิญญาจติ ๒ เจ. ๕๐ (เวนอัปปมัญญา), (เอกันตะ) ทว-ิ 
                                 ปญจวญิญาณ ๑๐ มโนธาตุ ๓ เจ.๑๐, (อเนกันตะ) กามจิต ๔๑ (ทว,ิ 
                                 ๑๐ + มโนธาตุ ๓) อภญิญา ๒ เจ. ๕๐ (เวนอัปปมัญญา) 
อ.ป.ม.          =          จิต ๗๖ เจ. ๕๒ (เวนทวิ ๑๐ + มโนธาตุ ๓) ท่ีไมไดเกิดจากปจจยบุบันนป- 
                                  ผันรูป ๑๘ รูป ๗ หมวด 
๓.  วัตถารัมมณปุเวชาตปจจยั 
อ.ป.จ.          =          เหมือนวัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 
อ.ป.ย.          =          เหมือนวัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =          เหมือนวัตถารรัมมณปุเรชาตนิสสยปจจนิก  
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                                                       ๑๑. ปจฉาชาตปจจัย 
อ.ป.จ.          =      จิต ๘๕ ท่ีเกิดทีหลังมีปฐมภวังคเปนตน (เวนอรูปวิบากและปฏิสนธิจิต) 
                              เจ.๕๒  ท่ีเกิดในปญจโวการท่ีแนนอนและไมแนนอน (อเนกันตะ) โลภะ ๒ 
                              โมหะ มโนทวาราวัชชนะ มหากุศล ๘ มหากิริยา ๘ อรูปกุศล ๔ อรูปกิริยา ๔ 
                              โลกุตตร ๗ (โสดาปตติมัค) เจ. ๔๖ 
อ.ป.ย.          =       ติสมุฏฐานิกรูปและจตุสมุฏฐานิกรูปท่ีเปนฐีติปตตะ ท่ีเกิดพรอมกันขณะท้ัง ๓ 
                              ของจิตท่ีเกิดกอนๆ มีปฏิสนธิเปนตน (เอกันตะ) โทสะ ๒ ทวิ ๑๐ มโน- 
                              ธาตุ ๓ ตทา ๑๑ หสิตุปปสาท ๑ รูปาวจรจิต ๑๕ โสดาปตติมัค ๑ เจ ๔๘ 
                              (โลติก ๓ วิจิกจิฉา ๑) 
อ.ป.น.          =      จิต ๘๙ เจ. ๕๒ จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป อาหารรูป อุตุชรูป ปวัตติ- 
                              กัมมชรูป ขณะท่ีเกิดข้ึนในสันดานของสัตวท่ีมีชีวิต และพาหิรชรูป อสัญญสัตต- 
                              กัมมชรูป 
                                                               ๑๒.  อาเสวนปจจยั 
อ.ป.จ.          =      โลกียชวนจิต ๔๗ ท่ีเกิดกอน ๆ เจ. ๕๒ (เวนชวนดวงสุดทายท่ีเปนชาติ 
                              เดียวกัน) 
อ.ป.ย.          =       ชวนจิต ๕๔ ท่ีเกิดหลังๆ  (เวนตามชวนะดวงตน และผลชวนะ ๔) 
อ.ป.น.          =       กามชวนะดวงท่ี ๑ ของกามชวนะ ๒๓ อาวัชชนะ ๒ วิบาก ๓๖ เจ. ๕๒ 
                               รูป ๗ หมวด 
                                                            ๑๓.  กัมมปจจยั 
๑.  สหชาตกัมมปจจัย 
อ.ป.จ.          =       เจตนาเจตสิก ๘๙ ท่ีในจติ ๘๙ 
อ.ป.ย.          =       จิต ๘๙ เจ. ๕๑ (เจตนา) จิตตชรูป ๑๗ ปฏิสนธิกัมมชรูป ๒๐ 
อ.ป.น.          =       เจตนาเจตสิก ๘๙ ท่ีในจติ ๘๙ และรูป ๕ หมวดท่ีเหลือ  
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๒.  นานกัขณกิกัมมปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เจตนา ๓๓ คือกุศลเจตนา ๒๑ อกุศลเจตนา ๑๒ ท่ีเปนอดีตคือดบัไปแลว 
อ.ป.ย.          =          วิปากจติ ๓๖ เจ. ๓๘ ปฏิสนธิกัมมชรูป อสัญญสัตตกัมมชรูป ปวตัตกัมมชรูป 
อ.ป.น.          =          กุศล ๒๑ อกุศล ๑๒ กิริยาจิต ๒๐ เจ. ๕๒ รูป ๔ หมวดท่ีเหลือ 
๓.  อนันตรกมัมปจจัย 
อ.ป.จ.          =          มัคคเจตนา ๔ ท่ีดับไปแลว 
อ.ป.ย.          =          ผลจิต ๔ เจ. ๓๖ ท่ีเกดิตอจากมัค 
อ.ป.น.          =          จิต ๘๕ (ผลจิต ๔) เจ. ๕๒ รูป ๗ หมวด 
                                                             ๑๔.  วิปากปจจัย 
อ.ป.จ.          =          วิปากจติ ๓๖ เจ. ๓๘ ท่ีในปฏิสนธิและปวัตติกาล 
อ.ป.ย.          =          วิปากจติ ๓๖ เจ. ๓๘ จิตตชรูป ๑๕ (เวนวิญญัติรูป ๒) ปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐ 
อ.ป.น.          =          กุศลจิต ๒๑ อกุศล ๑๒ กิริยา ๒๐ เจ.๕๒ จติตชรูปท่ีเกิดกับกุศล-อกุศล 
                                   และกิริยาและรูป ๕ หมวด ท่ีเหลือ 
                                                            ๑๕.  อาหารปจจัย 
๑.  รูปอาหารปจจัย 
อ.ป.จ.          =          พหิทธิโอชาท่ีอยูในอาหารตางๆ หรือจตุสมุฏฐานิกโอชาท่ีเกิดอยูภายใน 
                                  (อัชฌัตตสันดาน) และอุตุโอชาท่ีอยูภายนอก (พหทิธโอชา) คือโอชาในอาหาร 
                                  ตางๆ 
อ.ป.ย.          =          อาหารสมุฏฐานิกรูป ๑๒ หรือจตุสมุฏฐานิกรูปท่ีตั้งอยูในกลาปเดียวกับปจจัย 
                                  และท่ีตัง้อยูในกลาปอ่ืนๆ (เวนโอชาท่ีอยูในกลาปเดียวกับปจจัย) 
อ.ป.น.          =          จิต ๘๙ เจ. ๕๒ รูป ๖ หมวด (เวนอาหารชรูป) หรือ จิต ๘๙ เจ. ๕๒ 
                                   พาหิรชรูป 
๒.  นามอาหารปจจัย 
อ.ป.จ.          =          นามอาหารองคธรรม ๓ คือ ผัสสะ ๘๙ เจตนา ๘๙ วิญญาณ ๘๙  
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อ.ป.ย.          =          จิต ๘๙ เจ. ๕๒ จติตชรูป ๑๗ ปฏิสนธิกัมมชรูป ๒๐ 
อ.ป.น.          =          รูป ๕ หมวดท่ีเหลือ 
                                                      ๑๖.  อินทริยปจจยั 
๑.  สหชาตินทริยปจจยั 
อ.ป.จ.          =          นามอินทรียองคธรรม ๘ คือ ชีวิตินทรีย จิต เวทนา สัทธา วิริยะ สติ เอกัคคตา 
                                  และปญญา 
อ.ป.ย.          =          จิต ๘๙ เจ.๕๒ จติตชรูป ๑๗ ปฏิสนธิกัมมชรูป ๒๐ 
อ.ป.น.          =          รูป ๕ หมวดท่ีเหลือ 
๒.  ปุเรชาตินทริยปจจยั 
อ.ป.จ.          =          ปญจวัตถุท่ีเปนมัชฌิมายุก หรือ ฐิติปตตปญจวัตถุ ๔๙ 
อ.ป.ย.          =          ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ 
อ.ป.น.          =          จิต ๗๙ (ทวิ.๑๐) เจ. ๕๒ รูป ๗ หมวด 
๓.   รูปชีวิตินทริยปจจยั 
อ.ป.จ.          =          รูปชีวิตนิทรียท้ังหมดท้ังในปฏิสนธิและปวัตติกาล 
อ.ป.ย.          =          กัมมชรูปท่ีเหลือ ๙ หรือ ๘ ท่ีอยูในกลาปเดียวกับตัวปจจยั 
อ.ป.น.          =          จิต ๘๙ เจ. ๕๒ จติตชรูป พาหิรชรูป อาหารชรูป อุตุชรูป และรูปชีวิตินทรียท่ี 
                                  อยูในกมัมชกลาปท้ังหมด 
                                                        ๑๗.  ฌานปจจยั 
อ.ป.จ.          =          องคฌาน ๕ หรือ ๗ คือ วิตก วิจาร เวทนา เอกัคคตา หรือ วิตก วิจาร ปต ิ
                                 โสมนัส โทมนัส อุเบกขา และเอกัคคตา ท่ีในจิต ๗๙ (เวนทวิ. ๑๐) 
อ.ป.ย.          =          จิต ๗๙ เจ. ๕๒ (ทวิปญจวิญญาณ ๑๐) จิตตชรูป ๑๗ ปฏิสนธิกัมมชรูป ๒๐ 
อ.ป.น.          =          ทวิปญจวิญญาณ ๑๐ เจ. ๗ และรูป ๕ หมวดท่ีเหลือ 
                                                      ๑๘.  มัคคปจจัย 
อ.ป.จ.          =          องคมัคค ๙ คือ ปญญา วิตก สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมอาชีวะ วิริยะ 
                                 สติ เอกัคคตา และทิฏฐิ  
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อ.ป.ย.          =          สเหตุกจิต ๗๑ เจ. ๕๒ สเหตุกจิตตชรูป สเหตุกปฏิสนธิกัมมชรูป ๒๐ 
อ.ป.น.          =          อเหตุกจติ ๑๘ เจ. ๑๒ (เวนฉันทะป อเหตุกจติตชรูป อเหตุกปฏิสนธิกัมมชรูป 
                                  และรูป ๕ หมวดท่ีเหลือ คือ พา-หา-อุ-สัญ-ต ิ
                                                      ๑๙.  สัมปยุตตปจจยั 
อ.ป.จ.          =          ปฏิสนธิ - ปวัตตินามขันะ ๔ คือ จิต ๘๙ เจ ๕๒ ท่ีชวยอุปการะแกกันและ 
                                  กัน 
อ.ป.ย.          =          จิต ๘๙ เจ.๕๒  
อ.ป.น.          =          รูป ๗ หมวด 
                                                  ๒๐.  วิปปยตุตปจจัย 
๑.  สหชาตวิปปยุตตปจจยั 
อ.ป.จ.          =         จิต ๗๕ (ทวิ. ๑๐ อรูปวิบาก ๔ และจตุิจิตของพระอรหันต) เจ. ๕๒ ซ่ึงเกิด 
                                 ข้ึนในปญจโวการภูมิ ท้ังในปฏิสนธิและปวัตติกาลโดยแนนอนและไมแนนอน 
                                 และปญจโวการปฏิ. ๑๕-๓๕ ป. หทัย ๑ ท่ีอุปการะแกกนัและกัน 
อ.ป.ย.          =          จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป และปฏิสนธิหทัยวัตถุท่ีอาศัยกันและกันกับปญจโว- 
                                  การ ปฏิสนธินามขันธ ๔ และบญจโวการปฏิสนธินามขันธ ๔ ท่ีอาศัยซ่ึงกัน 
                                  และกันกับปฏิสนธิหทัยวัตถุ 
อ.ป.น.          =          จิต ๘๙ เจ ๕๒ (เวนปญจโวการปฏิสนธินามขันธ ๔) รูป ๕ หมวดท่ีเหลือ 
๒.  วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือนวัตถุปุเรชาตนสิสยปจจัย 
อ.ป.ย.          =          เหมือนวัตถุปุเรชาตนสิสยปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =          เหมือนวัตถุปุเรชาตนสิสยปจจกนกิ 
๓.  วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจยั 
อ.ป.จ.          =          เหมือนวัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 
อ.ป.ย.          =          เหมือนวัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =          เหมือนวัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจกนกิ   
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๔.  ปจฉาชาตวิปปยุตต 
อ.ป.จ.          =          เหมือน ปจฉาชาตปจจยั 
อ.ป.ย.          =         เหมือน ปจฉาชาตปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =          เหมือน ปจฉาชาตปจจกนิก 
                                                    ๒๑.  อัตถิปจจัย 
๑.  สหชาตัตถิปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือนสหชาตปจจัย 
อ.ป.ย.          =           เหมือนสหชาตปจจยบุบันน 
อ.ป.น.          =           เหมือนสหชาตปจจกนิก  
๒.  อรัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือนอรัมมณปุเรชาตปจจัย 
อ.ป.ย.          =           เหมือนอรัมมณปุเรชาตปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =           เหมือนอรัมมณปุเรชาตปจจกนิก  
๓.  วัตถุปุเรชาตัตถิปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือนวัตถุปุเรชาตปจจัย 
อ.ป.ย.          =           เหมือนวัตถุปุเรชาตปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =           เหมือนวัตถุปุเรชาตปจจกนกิ  
๔.  ปจฉาชาตัตถิปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือนปจฉาชาตปจจยั 
อ.ป.ย.          =           เหมือนปจฉาชาตปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =           เหมือนปจฉาชาตปจจกนิก  
๕.  อาหารัตถิปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือนรูปอาหารปจจยั 
อ.ป.ย.          =           เหมือนรูปอาหารปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =           เหมือนรูปอาหารปจจกนิก  
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๖.  อินทริยัตถิปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือน รูปชีวิติทริยปจจัย 
อ.ป.ย.          =         เหมือน รูปชีวิติทริยปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =          เหมือน รูปชีวิติทริยปจจกนกิ 
๗.  วัตถารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือนวัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 
อ.ป.ย.          =         เหมือนวตัถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =          เหมือน วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจกนกิ 
                                                    ๒๒.  นัตถิปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือนอันตรปจจัย 
อ.ป.ย.          =           เหมือนอันตรปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =           เหมือนอันตรปจจกนกิ  
                                                    ๒๓.  วิคตถิปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือนอนันตรปจจยั 
อ.ป.ย.          =           เหมือนอนันตรปจจยบุบันน 
อ.ป.น.          =           เหมือนอนันตรปจจกนิก  
                                                    ๒๔.  อวิคตปจจัย 
๑.  สหชาตอวคิตปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือนสหชาตปจจัย 
อ.ป.ย.          =           เหมือนสหชาตปจจยบุบันน 
อ.ป.น.          =           เหมือนสหชาตปจจกนิก  
๒.  อารัมมณปุเรชาตอวิคตปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือน อารัมมณปุเรชาตปจจัย 
อ.ป.ย.          =         เหมือน อารัมมณปุเรชาตปจจยุบบันน 
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อ.ป.น.          =          เหมือน อรัมมณปุเรชาตปจจกนิก 
๓.  วัตถุปุเรชาตอวิคตปจจยั 
อ.ป.จ.          =          เหมือนวัตถุปุเรชาตปจจัย 
อ.ป.ย.          =         เหมือนวตัถุปุเรชาตปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =          เหมือนวัตถุปุเรชาตปจจกนกิ 
๔.  ปจฉาชาตอวิคตปจจยั 
อ.ป.จ.          =          เหมือนปจฉาชาตปจจยั 
อ.ป.ย.          =           เหมือนปจฉาชาตปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =           เหมือนปจฉาชาตปจจกนิก  
๕.  อาหารอวคิตปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือนรูปอาหารปจจยั 
อ.ป.ย.          =           เหมือนรูปอาหารปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =           เหมือนรูปอาหารปจจกนิก  
๖.  อินทริยอวคิตปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือนรูปชีวิตินทริยปจจัย 
อ.ป.ย.          =           เหมือนรูปชีวิตินทริยปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =           เหมือนรูปชีวิตินทริยปจจกนกิ  
๗.  วัตถารัมมณปุเรชาตอวิคตปจจัย 
อ.ป.จ.          =          เหมือนวัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 
อ.ป.ย.          =           เหมือนวัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจยุบบันน 
อ.ป.น.          =           เหมือนวัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจกนกิ  
        ขอสังเกต บางแหงในอัตถิปจจัยและอวิคตปจจยั แบงออกเปนอยางละ ๕ โดย 
รวมปุเรชาตท้ัง ๒ เขาเปนปุเรชาตัตถิปจจัย และปุเรชาตอวิคตปจจยั เพยีงอยางละ ๑ ปจจัย 
 
  



สังคหะ(๘) - หนาท่ี 117 
                                                                        ๑๑๗ 
                                                                      บทท่ี ๖ 
                                แนวการศึกษาปจจยาการจากพระอภิธรรมปฎก 
        ปจจยาการตามปฏฐานนัยนัน้ มีรายละเอียดปรากฏอยูในพระอภธิรรมปฎก คัมภีร 
ปฏฐาน ๖ เลม อันไดแกพระไตรปฎก เลม ๔๐ ถึงเลม ๔๕ เปนเร่ืองลึกซ้ึง มีความสลับซับ 
ซอนมาก หากผูศึกษาไมเขาใจแนวการศึกษาและไมมีความรูเร่ืองปจจยาการ เปนพื้นฐานมา 
กอนแลว ก็ยากท่ีจะเขาใจเรือ่งปฏฐานตามคัมภีรดังกลาวได 
        เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูศึกษาจึงขอแนะแนวการศึกษาไวพอเปนพื้นฐานดงัตอ 
ไปนี ้
                                                                พุทธวิธีเทศนา 
        ปจจยาการหรือปจจัย ๒๔ ดังท่ีไดศึกษามาพอเปนพืน้ฐานแลวนั้น หากพิเคราะห 
ตามพุทะวิธีเทศนาจากคัมภีรปฏฐาน ก็จะเห็นวาพระพุทธองคทรงแสดงปจจยาการตามปฏฐาน 
นัยไวละเอียด พิสดารมาก โดยทรงจําแนกปฏฐานออกเปน ๖ หมวด, ๗ วาระใหญ (มหา- 
วาระ) ๔ นยั กลาวคือ 
                                                        ก.  ปฏฐาน ๖ หมวด 
        การแสดงปจจยาการนัน้ เบ้ืองตนพระพุทธองคทรงแสดงบทอุเทศ คือ หัวขอแหง 
ปจจยาการ อันไดแกปจจยั ๒๔ มีเหตุปจจัย (เหตุปจจฺโย) เปนตน แลวทรงแสดงปจจยวิภัง- 
ควาระ (หรือปจจยนิเทศ) อันไดแกการจําแนกแจกแจงหรืออธิบายความแตละปจจยัท้ัง ๒๔ 
ปจจัย แลวแสดงปุจฉาวาระเกี่ยวกับปจจัยนั้นๆ ถึง ๔๙ ปจจัย หรือ ๔๙ วาระ โดยนัยท้ัง ๔ 
คือ ปจจยานุโลมนัย ปจจยปจจนยีนัย ปจจยานุโลม ปจจนียนยั และปจจัยปจจนียานุโลมนัย เชน 
ทรงแสดงโดยปจจยานุโลมนัยวาเปนคําปุจฉาวา 
        สิยา กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺเชยฺย เหตปุจฺจยา ? (กุศลกรรม 
พึงอาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึนดวยเหตุปจจยัจะพึงมีไดบางไหม ?) 
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        แลวทรงแสดงคําวิสัชนาตอไปโดยทรงแสดงปฏฐาน ๖ หมวดตามนัยแหงบทมาติกา 
ท้ัง ๒ คือ ติกมาติกา ๒๒ และ ทุกมาติกา ๑๐๐ ตามคัมภีรธัมมสังคณี กลาวคือ 
        ๑.  ติกปฏฐาน ไดแก ปฏฐานท่ีพระพุทธองคทรงแสดงติกมาติกาท้ัง ๒๒ ตกิะ 
โดยทรงจําแนกดวยปจจัย ๒๔ 
        ๒.  ทุกปฏฐาน ไดแกปฏฐานท่ีพระพุทธองคทรงแสดงทุกมาติกาท้ัง ๑๐๐ ทุกะ 
โดยทรงจําแนกดวยปจจัย ๒๔ 
        ๓.  ทุกติปฏฐาน ไดแกปฏฐานท่ีพระพุทธองคทรงแสดงติกมาติกาท้ัง ๒๒ แลว 
ทรงขยายความดวยทุกมาตกิา ๑๐๐ = ๖,๖๐๐) โดยทรงจาํแนกดวยปจจยั ๒๔ 
        ๔.  ติกทุกปฏฐาน ไดแกปฏฐานท่ีพระพุทธองคทรงแสดงทุกมาตกิา ๑๐๐ ทุกะ 
แลวทรงขยายความดวยติกมาติกา ๒๒ ติกะ รวมเปนสภาวธรรมได ๔,๔๐๐ บท (ทุกมาติกา 
๑๐๐ x ติกมาติกา ๒๒=๒,๒๐๐x๒=๔,๔๐๐) โดยทรงจําแนกดวยปจจยั ๒๔ 
        ๕.  ติกติกปฏฐาน ไดแกปฏฐานท่ีพระพุทธองคทรงแสดงติกมาตกิาท้ัง ๒๒ ติกะ 
แลวทรงขยายความดวยติกมาติกา ๒๑ ตกิะ (เวนติกมาติกาตน คือกุสลติกะ) รวมเปนสภาว- 
ธรรม ได ๑,๓๘๖ บท (ติกมาติกา ๒๒x๒๑x๓=๑,๓๘๖) 
        ๖.  ทุกทุกปฏฐาน ไดแก ปฏฐานท่ีพระพุทธองคทรงแสดงทุกมาตกิาท้ัง ๑๐๐ 
ทุกะ แลวทรงขยายความดวยทุกมาติกา ๙๙ ทุกะ (เวนทุกติมาติกาตน คือ เหตุทุกะ) รวม 
เปนสภาวธรรมได ๑๙,๘๐๐ บท (ทุกมาติกา ๑๐๐x๙๙x๒=๑๙,๘๐๐) 
                                                                ข.  วาระ ๗ (มหาวาระ) 
        ปฏฐานท้ัง ๖ หมวดน้ันแตละหมวด พระพุทธองคทรงแสดงดวยวาระ ๗ วาระ คือ 
ปฏิจจวาระ สหชาตวาระ ปจจยวาระ นิสสยวาระ สังสัฏฐวาระ สัมปยุตตวาระ และปญหา 
วาระ กลาวคือ 
        ๑.  ปฏิจจวาระ ไดแกวาระท่ีพระพุทธองคทรงแสดงถึงสภาวะของปจจยุบบันนธรรม 
(ผล) วาจะเกดิข้ึนไดเพราะอาศัยอะไร (เหตุ) หรือปจจยบุบันนธรรมนั้น อาศัย อะไรจึงเกิด 
ข้ึนไดเชนท่ีตรัสวา กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล ธมฺโม ธมฺดม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา กุศลธรรมอาศัย  
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(ปฏิจฺจ) กุศลธรรมเกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย อยางนี้เปนปฏิจจวาระ คือวาระวาดวยผลอาศัย 
เหตุเกดิข้ึน หรือเกิดข้ึนเพราะอาศัยเหตุ 
        ๒.  สหชาตวาระ ไดแกวาระท่ีพระพทุธองคทรงแสดงถึงภาวะของปจจยุบบันนธรรม 
(ผล) วาจะเกดิข้ึนไดรวมกับอะไร (เหตุ) เชน ท่ีตรัสวา กสุล ธมฺม สหชาโต ธมฺโม 
อุปฺปชฺชติ เหตปุจฺจยา กุศลธรรมรวมกับ (สหชาต) กุศลธรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยัอยาง 
นี้เปนสหชาตวาระ คือวาระวาดวยผลรวมกับเหตุเกิดข้ึนหรือผลเกิดข้ึนรวมกับเหตุ 
        ๓.  ปจจยวาระ ไดแกวาระท่ีพระพุทธองคทรงแสดงถึงสภาวะของปจจยุบบันนธรรม 
(ผล) วาจะเกดิข้ึนไดเพราะอิงอาศัยอะไร (เหตุ) เชนท่ีตรัสวา กุสล ธมฺม ปจฺจยา กุสโล 
ธมฺโม อุปฺปชชติ เหตุปจจฺยา กุศลธรรมอิงอาศัย (ปจจฺยา) กุศลกรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุ 
ปจจัยอยางนี้เปนปจจยวาระ คือวาระวาดวยผลอิงอาศัยเหตุเกิดข้ึนหรือผลเกิดข้ึน เพราะอิงอา- 
ศัยเหต ุ
        ๔.  นิสสยวาระ ไดแก วาระท่ีพระพทุธองคทรงแสดงถึงสภาวะของปจจยุบบัน- 
นธรรม (ผล) วาจะเกิดข้ึนไดเพราะพิงอาศัย อะไร (เหต)ุ เชนท่ีตรัสวา กุสล ธมฺม นิสฺสาย 
กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตปุจจยา, กุศลธรรมพิงอาศัยกศุลธรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
อยางนี้เปนนิสสยวาระคือวาระที่วาดวยผลพิงอาศัยเหตุเกดิข้ึนหรือผลเกดิข้ึนเพราะพิงอาศัยเหต ุ
        ๕.  สังสัฏฐวาระ ไดแก วาระท่ีพระพทุธองคทรงแสดงถึงสภาวะของปจจยุบบันน- 
ธรรม (ผล) เชนท่ีตรัสวา กุสล ธมฺม สสฏโฐ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา. 
กุศลธรรมเจือกันกับกุศลธรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั อยางนี้เปนสังสัฏฐาวาระ คือ วาระ 
วาดวยผลเจือกนักับเหตุเกิดข้ึน หรือผลเกิดข้ึน เพราะเจือกันกับเหตุ 
        ๖.  สัมปยุตตวาระ ไดแก วาระท่ีพระพุทธองคทรงแสดงถึงสภาวะของปจจยุบบัน- 
นธรรม (ผล) วาจะเกิดข้ึนไดเพราะประกอบกันกับอะไร (เหตุ) เชนท่ีตรัสวา กุสล ธมฺม  
สมฺปยุตฺโต กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจจยา, กุศลธรรมประกอบกันกับกุศลธรรมเกิด 
ข้ึน เพราะเหตุปจจัยอยางนี้ เปนสัมปยุตตวาระคือวาระวาดวยผลประกอบกันกับเหตุเกดิข้ึน 
หรือผลเกิดข้ึนเพราะประกอบกันกับเหตุ  
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        ๗.  ปญหาวาระ ไดแก วาระท่ีพระพุทธองคทรงแสดงถึงสภาวะของปจจยธรรม (เหตุ) 
วาจะเปนเหตุเปนปจจยั ใหเกิดปจจยุบบันนธรรม คือใหเกิดผลอะไร (เหตุ) เปนการตอบปญหา 
(ในปจฉาวาระ ๔๙ ขอ) เชนท่ีตรัสวา กุสโล ธมฺโม กุสลสฺส เหตุปจฺยเยน ปจฺจโย 
กุศลธรรมเปนปจจัย แกกุศลธรรม เพราะเหตุปจจยัอยางนี้ เปนปญหาวาระ คือวาระวา 
ดวยการตอบปญหา หรือการชี้แจงปญหาใหแจมแจง 
                                                                       ค. นัย ๔ 
       ในมหาวาระท้ัง ๗ นั้น แตละวาระพระพุทธองคทรงแสดงดวยนยั ๔ นัย อันไดแก 
ปจจยานุโลมนัย ปจจยปจจนียนยั ปจจยานุโลมปจจนียนัย และปจจนยีานุโลมนัย กลาวคือ 
       ๑.  ปจจยานุโลมนยั (อนุโลมนัย) ไดแก นยัท่ีพระพทุธองคทรงแสดงปจจัย 
๒๔ โดยวิธีอนุโลม คือ ทรงแสดงโดยไมมีคําปฏิเสธ (น ศัพท) ท่ีปจจยันั้นๆ เชนท่ีทรงแสดง 
วา 
       สิยา กุสล ธมฺม ปฏิจจ กุสโล ธมฺโม อุปปชฺเชยฺย เหตปุจฺจยา ? 
กุศลธรรมจะพึงอาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัยจะพึงมีบางไหม ? 
       ๒.  ปจจยปจจนยีนัย (ปจจนยีนัย) ไดแก นัยท่ีพระพุทธองคทรงแสดงปจจัย ๒๔  
โดยวิธีปฏิปกขนัย คือ ทรงแสดงโดยมีคําปฏิเสธ ท่ีปจจัยนั้นๆ เชนท่ีทรงแสดงวา 
       สิยา กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล ธมฺโม อุปปชฺเชยฺย เหตปุจฺจยา ? 
กุศลธรรมจะพึงอาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย จะพึงมีบางไหม ? 
       ๓.  ปจจยานุโลมปจจนยีนัย (อนุโลมปจจนยีนัย) ไดแก นัยท่ีพระพุทธองคทรง 
แสดงปจจยั ๒๔ โดยวิธีรวมปฏิปกขนัยเขากันกับอนุโลม กลาวคือ ทรงแสดงปจจยัท่ีเปน 
บทตน (บทมูล) ท่ีไมมีคําปฏิเสธ แตบทหลัง (บทมูล) มีคําปฏิเสธ เชนท่ีทรงแสดงวา 
       สิยา กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล ธมฺโม อุปปชฺเชยฺย เหตปุจฺจยา นอารมฺมณ 
ปจฺจยา ? กุศลธรรมจะพึงอาศัยกุศลธรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั นอารัมมณปจจยั จะพึง 
อาศัยกุศลธรรม  
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       ๔.  ปจจยปจจนยิานุโลมปจจนยีนัย (ปจจนยีานุโลมนัย) ไดแก นยัท่ีพระพุทธองค 
ทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยวิธีรวมอนุโลมนยัเขากันกับปฏิปกขนัย กลาวคือ ทรงแสดงปจจัยท่ี 
เปนบทตน (บทมูล) มีคําปฏิเสธ แตบทหลัง (บทมูล) ไมมีคําปฏิเสธ เชนท่ีทรงแสดงวา 
       สิยา กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล ธมฺโม อุปปชฺเชยฺย นเหตุปจฺจยา อารมฺมณ- 
ปจฺจยา ? กุศลธรรมพึงอาศัย กุศลธรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัยอารัมมณปจจยั จะพึงมีได 
บางไหม ? 
                                                               สังขยาวาระ 
       ไดกลาวแลววา ในมหาวาระท้ัง ๗ นัน้ แตละวาระ พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั 
โดยนัยตางๆ รวม ๔ นยั และแตละวาระแตละนัยนัน้ พระพุทธองคทรงแสดงจํานวนวาระท่ี 
นับไดในแตละปจจยั เรียกวา สังขยาวาระ กลาวคือ ทรงแสดงจํานวนไววาในแตละปจจัย 
นั้นมีความสัมพันธกันระหวางปจจัยธรรม (เหตุ) และปจจยุบบันนธรรม (ปจ) เปนจํานวน 
ปจจัยละกี่วาระ พึงทราบสังขยาวาระโดยสังเขป (เฉพาะท่ีเปนเหตุมูลกะ คือวาระท่ีมีเหตุปจจยั 
เดียวและเฉพาะกุสลติกะ) ดงัตอไปนี ้
                                                               ๑.  ปฏิจจวาระ 
                                                               ก. ปจจยานุโลมนัย 
       ในปฏิจจวาระ พระพุทธองคทรงแสดงปจจัย ๒๔ โดยปจจยานุโลมนัย ได ๒๓ ปจจัย 
(เวนปจฉาชาตปจจัย เพราะปจจยุบบันนธรรม เปนรูปธรรมลวนๆ เฉพาะในฐิติขณะ) และ 
ใน ๒๓ ปจจยันี้ แตละปจจัยสังขยาวาระ ดงัตอไปนี ้
       ๑.  เหตุปจจัย                            มี ๙ วาระ 
       ๒.  อารัมมณปจจยั                  มี ๓ วาระ 
       ๓.  อธิปติปจจัย                        มี ๙ วาระ 
       ๔.  อนันตรปจจัย                     มี ๓ วาระ 
       ๕.  สมนันตรปจจัย                  มี ๓ วาระ 
       ๖.  สหชาตปจจัย                     มี ๙ วาระ 
       ๗. อัญญมัญญปจจัย               มี ๓ วาระ  
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       ๘.  นิสสยปจจัย                     มี ๙ วาระ 
       ๙.  อุปนิสสยปจจัย                มี ๓ วาระ 
       ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย                มี ๓ วาระ 
       ๑๑.  อาเสวนปจจัย               มี  ๓ วาระ 
       ๑๒.  กัมมปจจัย                     มี ๙ วาระ 
       ๑๓.  วิปากปจจยั                   มี ๑ วาระ 
       ๑๔.  อาหารปจจัย                 มี ๙ วาระ 
       ๑๕.  อินทริยปจจยั                มี ๙ วาระ 
       ๑๖.  ฌานปจจัย                     มี ๙ วาระ 
       ๑๗.  มัคคปจจัย                     มี ๙ วาระ 
       ๑๘.  สัมปยุตตปจจยั             มี ๓ วาระ 
       ๑๙.  วิปปยุตตปจจยั              มี ๙ วาระ 
       ๒๐.  อัตถิปจจัย                     มี ๙ วาระ 
       ๒๑.  นัตถิปจจัย                     มี ๓ วาระ 
       ๒๒.  วิคตปจจัย                     มี ๓ วาระ 
       ๒๓.  อวคิตปจจัย                   มี ๙ วาระ 
                                                        ข.  ปจจนียนยั 
       ในปฏิจจวาระนัน้ พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยปจจนยีนัยได ๒๐ ปจจัย 
(เวนปจจยัท่ีเปนสหชาตชาติ ๔ ปจจยั คือ สหชาติ, นิสสย, อัตถิ และอวิคตปจจัย) และ 
ใน ๒๐ ปจจัยเหลานี้ แตละปจจัยมีสังขยาวาระดังตอไปนี ้
       ๑.  นเหตปุจจัย                     มี ๒ วาระ 
       ๒.  นอารัมมณปจจยั           มี ๕ วาระ 
       ๓.  นอธิปติปจจัย                มี ๙ วาระ 
       ๔.  นอนนัตรปจจัย             มี ๕ วาระ 
       ๕.  นสมนนัตรปจจยั          มี ๕ วาระ  



สังคหะ(๘) - หนาท่ี 123 
                                                                      ๑๒๓ 
       ๖.  นอัญญมัญญปจจัย              มี ๕ วาระ 
       ๗.  นอุปนิสสยปจจัย                มี ๕ วาระ 
       ๘.  นปุเรชาตปจจัย                   มี ๗ วาระ 
       ๙.  นปจฉาชาตปจจัย                มี ๙ วาระ 
       ๑๐.  นอาเสวนปจจยั                มี ๙ วาระ 
       ๑๑.  นกัมมปจจัย                      มี ๓ วาระ 
       ๑๒.  นวปิากปจจยั                   มี ๙ วาระ 
       ๑๓.  นอาหารปจจยั                 มี ๑ วาระ 
       ๑๔.  นินทริยปจจยั                   มี ๑ วาระ 
       ๑๕.  นฌานปจจยั                     มี ๑ วาระ 
       ๑๖.  นมัคคปจจัย                      มี ๑ วาระ 
       ๑๗.  นสัมปยุตตปจจยั              มี ๕ วาระ 
       ๑๘.  นวิปปยุตตปจจยั              มี ๓ วาระ 
       ๑๙.  โนนตัถิปจจัย                     มี ๕ วาระ 
       ๒๐.  โนวคิตปจจัย                     มี ๕ วาระ 
                                                 ค.  ปจจยานโุลมปจจนียนัย 
       ในปฏิจจวาระนัน้ พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยปจจยานุโลมปจจนียนัย 
ได ๑๕ ปจจัย (เวน ๙ ปจจยั คือ เหตุ, สหชาต, นิสสย, อาหาร, อินทริย, ฌาน, มัคค, วตัถิ 
และอวิคตปจจยั) และใน ๑๕  ปจจัยเหลานีแ้ตละปจจยัมีสังขวาระ ดังตอไปนี ้
       ๑.  เหตุปจจัยนอารัมมณปจจยั              มี ๕ วาระ 
       ๒.  เหตุปจจัยนอธิปติปจจัย                  มี ๙ วาระ 
       ๓.  เหตุปจจัยอนนัตรปจจัย                  มี ๕ วาระ 
       ๔.  เหตุปจจัยสมนนัตรปจจัย               มี ๕ วาระ 
       ๕.  เหตุปจจัยนอัญญมัญญปจจัย         มี ๕ วาระ   
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       ๖.  เหตุปจจัยอุปนิสสยปจจัย               มี ๕ วาระ     
       ๗.  เหตุปจจัยปุเรชาตปจจัย                 มี ๗ วาระ 
       ๘.  เหตุปจจัยนปจฉาชาตปจจัย          มี ๙ วาระ 
       ๙.  เหตุปจจัยนอาเสวนปจจัย              มี ๙ วาระ 
       ๑๐. เหตุปจจัยนกัมมปจจัย                  มี ๓ วาระ 
       ๑๑. เหตุปจจัยนวิปากปจจัย                มี ๙ วาระ 
       ๑๒. เหตุปจจัยนสัมปยตุตปจจัย         มี ๕ วาระ 
       ๑๓. เหตุปจจัยนวิปปยตุตปจจัย         มี ๓ วาระ 
       ๑๔. เหตุปจจัยโนนัตถิปจจัย              มี ๕ วาระ 
       ๑๕. เหตุปจจัยโนวิคตปจจัย              มี ๕ วาระ 
                                               ง.  ปจจยปจจนียานุโลมนัย 
       ในปฏิจจวาระนัน้ พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยปจจนยีานุโลมนัย 
ได ๒๑ ปจจยั (เวน ๓ ปจจยั คือ เหตุ, อธิปติ, และปจจฉชาติปจจัย) และใน ๒๑ ปจจยั 
เหลานี้ แตละปจจัยมีสังขวาระ ดังตอไปนี ้
       ๑.  นเหตปุจจัยนอารัมมณปจจยั           มี ๒ วาระ 
       ๒.  นเหตุปจจัยอนันตรปจจัย               มี ๒ วาระ 
       ๓.  นเหตุปจจัยสมนนัตรปจจัย            มี ๒ วาระ 
       ๔.  นเหตปุจจัยสหชาตปิจจัย               มี ๒ วาระ 
       ๕.  นเหตุปจจัยอัญญมัญญปจจัย         มี ๒ วาระ   
       ๖.  นเหตุปจจัยนิสสยปจจัย                  มี ๒ วาระ 
       ๗.  นเหตุปจจัยอุปนิสสยปจจยั            มี ๒ วาระ 
       ๘.  นเหตุปจจัยปุเรชาตปจจัย               มี ๒ วาระ 
       ๙.  นเหตุปจจัยอาเสวนปจจัย               มี ๒ วาระ 
       ๑๐. นเหตุปจจัยกัมมปจจัย                    มี ๒ วาระ  
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       ๑๑.  นเหตุปจจัยวิปากปจจัย                    มี ๑ วาระ 
       ๑๒.  นเหตุปจจัยอาหารปจจัย                 มี ๒ วาระ 
       ๑๓.  นเหตุปจจัยอินทริยปจจยั                มี ๒ วาระ 
       ๑๔.  นเหตุปจจัยฌานปจจัย                     มี ๒ วาระ 
       ๑๕.  นเหตุปจจัยมัคคปจจัย                     มี ๑ วาระ 
       ๑๖.  นเหตุปจจัยสัมปยตุตปจจัย             มี ๒ วาระ 
       ๑๗.  นเหตุปจจัยวิปปยตุตปจจัย             มี ๒ วาระ 
       ๑๘.  นเหตุปจจัยอัตถิปจจัย                     มี ๒ วาระ 
       ๑๙.  นเหตุปจจัยนัตถิปจจัย                     มี ๒ วาระ 
       ๒๐.  นเหตุปจจัยวิคตปจจัย                     มี ๒ วาระ 
       ๒๑.  นเหตุปจจัยอวิคตปจจัย                   มี ๒ วาระ 
                                                          ๒.  สหชาตวาระ 
       ในมหาวาระท่ี ๒ คือสหชาตวาระนัน้ พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยนัย 
ท้ัง ๔ คือ ปจจยานุโลมนัย ปจจนยีนัย ปจจยานุโลมปจจนียนยั และปจจยปจจนียานุโลมนัย 
เปนเหมือนไปปฏิจจวาระทุกประการ จํานวนสังขยาวาระก็เปนเชนเดยีวกันกับในปฏิจจวาระ 
ตางกันเฉพาะการใชคํา กลาวคือ การแสดงความสัมพันธระหวางปจจยัธรรมและปจจยุบบันน- 
ธรรมนั้น ในปฏิจจวาระ ใชคําวา ปฏิจฺจ (อาศัย) แตในสหชาติวาระใชคําวา สหชาโต 
(เกิดพรอมกันกับ) ขอยกตัวอยาง เฉพาะในปจจยานุโลมนัย เพื่อใหเหน็ขอแตกตางกนั ดังนี ้
       ปฏิจจวาระ : กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจจฺยา. 
       สหชาตวาระ : กุสล ธมฺม สหชาโต กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจจฺยา. 
                                                        ๓.  ปจจยวาระ 
                                                  ก.  ปจจยานโุลมนัย 
       ในปจจยวาระท่ี พระพุทธองคทรงแสดงปจจัย ๒๔ โดยปจจยานุโลมนัยได ๒๓ ปจจัย 
(เวนปจฉาชาตปจจัย) และใน ๒๓ ปจจยัเหลานี้ แตละปจจัยมีสังขยาวาระดังตอไปนี้  
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                                                                        ๑๒๖ 
        ๑.  เหตุปจจัย                                มี ๑๗ วาระ 
        ๒.  อารัมมณปจจยั                      มี ๗ วาระ 
        ๓.  อธิปติปจจัย                           มี ๑๗ วาระ 
        ๔.  อนันตรปจจัย                        มี ๗ วาระ 
        ๕.  สมนันตรปจจัย                     มี ๗ วาระ 
        ๖.  สหชาตปจจัย                        มี ๑๗ วาระ 
        ๗.  อัญญมัญญปจจัย                  มี ๗ วาระ 
        ๘.  นิสสยปจจยั                          มี ๑๗ วาระ 
        ๙.  อุปนิสสยปจจัย                     มี ๗ วาระ 
        ๑๐. ปุเรชาตปจจัย                      มี ๗ วาระ 
        ๑๑.  อเสวนปจจัย                      มี ๗ วาระ 
        ๑๒.  กัมมปจจัย                         มี ๑๗ วาระ 
        ๑๓.  วิปากปจจยั                       มี ๑ วาระ 
        ๑๔.  อาหารปจจยั                     มี ๑๗ วาระ 
        ๑๕.  อินทริยปจจยั                    มี ๑๗ วาระ 
        ๑๖.  ฌานปจจยั                         มี ๑๗ วาระ 
        ๑๗.  มัคคปจจัย                        มี ๑๗ วาระ 
        ๑๘.  สัมปยุตตปจจยั                มี ๗ วาระ 
        ๑๙.  วิปปยุตตปจจยั                 มี ๑๗ วาระ 
        ๒๐.  อัตถิปจจัย                        มี ๑๗ วาระ 
        ๒๑.  นัตถิปจจัย                        มี ๗ วาระ 
        ๒๒.  วิคตปจจัย                        มี ๗ วาระ 
        ๒๓.  อวคิตปจจัย                      มี ๑๗ วาระ  
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                                                                        ๑๒๗ 
                                                                ข.  ปจจนยีนัย 
        ในปจจยวาระน้ัน พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยปจจนยีนัย ไดปจจยั ๒๐ 
(เวนปจจยัท่ีเปนสหชาตชาติใหญ ๔ ปจจัย คือ สหชาต, นิสสย, อัตถิ และอวิคตปจจัย ดวย 
ปจจัยท้ัง ๔ นีไ้มมีปจจยนีกธรรม) และใน ๒๐ ปจจยัเหลานี้ แตละปจจยัมีสังขยาวาระ ดังตอ 
ไปนี ้
        ๑.  นเหตุปจจัย                                มี ๔ วาระ 
        ๒.  นอารัมมณปจจยั                      มี ๕ วาระ 
        ๓.  นอธิปติปจจัย                           มี ๑๗ วาระ 
        ๔.  นอนนัตรปจจัย                        มี ๕ วาระ 
        ๕.  นสมนันตรปจจยั                     มี ๕ วาระ 
        ๖.  นอัญญมัญญปจจัย                   มี ๕ ปจจัย 
        ๗.  นอุปนิสสยปจจัย                     มี ๕ วาระ 
        ๘.  นปุเรชาตปจจัย                        มี ๗ วาระ 
        ๙.  นปจฉาชาตปจจัย                     มี ๑๗ วาระ 
        ๑๐.  นอาเสวนปจจัย                      มี ๑๗ วาระ 
        ๑๑.  นกมัมปจจัย                            มี ๗ วาระ 
        ๑๒.  นวปิากปจจยั                        มี ๑๗ ปจจัย 
        ๑๓.  นวปิากปจจยั                        มี ๑ วาระ 
        ๑๔.  นอินทริยปจจยั                     มี ๑ วาระ 
        ๑๕.  นฌานปจจยั                         มี ๑ วาระ 
        ๑๖.  นมัคคปจจัย                         มี ๑ วาระ 
        ๑๗.  นสัมปยุตตปจจยั                มี ๕ วาระ 
        ๑๘.  นวปิปยุตตปจจยั                มี ๓ วาระ 
        ๑๙.  โนนัตถิปจจัย                      มี ๕ วาระ 
        ๒๐.  โนวิคตปจจยั                      มี ๕ วาระ 
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                                                                        ๑๒๘ 
                                                 ค.  ปจจยานโุลมปจจนียนัย 
       ในปจจยวาระน้ัน พระพทุธองคทรงแสดงปจจัย ๒๔ โดยปจจยานุโลมปจจนียนัย 
ได ๑๕ ปจจัย (เวน ๙ ปจจยั คือ เหตุ, สหชาต, นิสสย, อาหาร, อินทริย, ฌาน, มัคค, วตัถิ 
และอวิคตปจจยั)  
       ๑.  เหตปุจจัยนอารัมมณปจจยั              มี ๕ วาระ 
       ๒.  เหตุปจจัยนอธิปติปจจัย                  มี ๑๗ วาระ 
       ๓.  เหตุปจจัยอนนัตรปจจัย                  มี ๕ วาระ 
       ๔.  เหตุปจจัยสมนนัตรปจจัย               มี ๕ วาระ 
       ๕.  เหตุปจจัยนอัญญมัญญปจจัย         มี ๕ วาระ   
       ๖.  เหตุปจจัยนอุปนิสสยปจจยั            มี ๕ วาระ     
       ๗.  เหตุปจจัยปุเรชาตปจจัย                 มี ๗ วาระ 
       ๘.  เหตุปจจัยนปจฉาชาตปจจัย          มี ๗ วาระ 
       ๙.  เหตุปจจัยนอาเสวนปจจัย              มี ๑๗ วาระ 
       ๑๐. เหตุปจจัยกัมมปจจยั                     มี ๗ วาระ 
       ๑๑. เหตุปจจัยนวิปากปจจัย                มี ๑๗ วาระ 
       ๑๒. เหตุปจจัยนสัมปยตุตปจจัย         มี ๕ วาระ 
       ๑๓. เหตุปจจัยนวิปปยตุตปจจัย         มี ๓ วาระ 
       ๑๔. เหตุปจจัยโนนัตถิปจจัย              มี ๕ วาระ 
       ๑๕. เหตุปจจัยโนวิคตปจจัย              มี ๕ วาระ 
                                               ง.  ปจจยปจจนียานุโลมนัย 
       ในปจจยัวาระน้ัน พระพทุธองคทรงแสดงปจจัย ๒๔ โดยปจจนยีานุโลมนัย ได 
๒๑  (เวน ๓ ปจจัย คือ เหตุ, อธิปติ, และปจฉาชาติปจจยั) และใน ๒๑ ปจจัยเหลานี ้
 แตละปจจยัมีสังขวาระ ดังตอไปนี ้
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                                                                      ๑๒๙ 
       ๑.  นเหตปุจจัยอารัมมณปจจยั            มี ๔ วาระ 
       ๒.  นเหตุปจจัยอนันตรปจจัย               มี ๔ วาระ 
       ๓.  นเหตุปจจัยสมนนัตรปจจัย            มี ๔ วาระ 
       ๔.  นเหตปุจจัยสหชาตปิจจัย               มี ๔ วาระ 
       ๕.  นเหตุปจจัยอัญญมัญญปจจัย         มี ๔ วาระ   
       ๖.  นเหตุปจจัยนิสสยปจจัย                  มี ๔ วาระ 
       ๗.  นเหตุปจจัยอุปนิสสยปจจยั            มี ๔ วาระ 
       ๘.  นเหตุปจจัยปุเรชาตปจจัย               มี ๔ วาระ 
       ๙.  นเหตุปจจัยอาเสวนปจจัย               มี ๔ วาระ 
       ๑๐. นเหตุปจจัยกัมมปจจัย                    มี ๔ วาระ 
       ๑๑.  นเหตปุจจัยวิปากปจจัย                 มี ๑๑ วาระ 
       ๑๒.  นเหตุปจจัยอาหารปจจัย               มี ๔ วาระ 
       ๑๓.  นเหตุปจจัยอินทริยปจจยั               มี ๔ วาระ 
       ๑๔.  นเหตุปจจัยฌานปจจัย                    มี ๔ วาระ 
       ๑๕.  นเหตุปจจัยมัคคปจจัย                     มี ๓ วาระ 
       ๑๖.  นเหตุปจจัยสัมปยตุตปจจัย             มี ๔ วาระ 
       ๑๗.  นเหตุปจจัยวิปปยตุตปจจัย             มี ๔ วาระ 
       ๑๘.  นเหตุปจจัยอัตถิปจจัย                     มี ๔ วาระ 
       ๑๙.  นเหตุปจจัยนัตถิปจจัย                     มี ๔ วาระ 
       ๒๐.  นเหตุปจจัยวิคตปจจัย                     มี ๔ วาระ 
       ๒๑.  นเหตุปจจัยอวิคตปจจัย                   มี ๔ วาระ 
                                                        ๔.  นิสสยวาระ 
       ในมหาวาระท่ี ๔ คือ นสิสยวาระนัน้ พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยนัย 
ท้ัง ๔ มีปจจยานุโลมนัย เปนตน เปนเหมือนในปจจยวาระทุกประการ จํานวนสังขยาวาระ 
ก็เปนเชนเดยีวกับในปจจัยวาระ ตางกันเฉพาะการใชคํา กลาวคือ การแสดงความสัมพนัธ 
ระหวางปจจยัธรรมและปจจยุบบันนธรรมนั้น 
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                                                                      ๑๓๐ 
        ในปจจยวาระใชคําวา ปจฺจยา (อิงอาศัย) แตในนิสสยวาระใชคําวา นิสฺสาย 
(พิงอาศัย) ขอยกตวัอยางในปจจยานุโลมนัย เพื่อใหเหน็ขอแตกตางกนัดังนี ้
        ปจยาวาระ : กุสล ธมฺม ปจฺจยา กุสโล ธมฺโม อุปปชฺชติ เหตุปจจฺยา 
        นิสสยวาระ : กุสล ธมฺม นิสฺสาย กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจจฺยา 
        ขอสังเกต มหาวาระท่ี ๑-๓-๔ มีศัพทท่ีแปลใกลเคียงกัน หรือเหมือนกันอยู 
๓ ศัพท คือ ปฏิจฺจ (อาศัย) ในวาระท่ี ๑, ปจฺจยา (อิงอาศัย) ในวาระท่ี ๓ และ 
นิสฺสาย (พิงอาศัย) ในวาระท่ี ๔ แตมีความหมายแตกตางกนั ดังนี ้
        ก.  ปฏิจฺจ (อาศัย) หมายถึงอาศัยโดยความเกดิข้ึนพรอมกันเพยีงอยางเดียว 
หมายความวา ปจจยุบบันนธรรมอาศัยปจจยัธรรมเกิดข้ึน โดยอาการเกดิข้ึนพรอมกัน 
        ข.  ปจฺจยา (อิงอาศัย) หมายถึงอิงอาศัยโดยความเกดิข้ึนพรอมกันอยางหนึ่ง โดย 
ความเกิดกอนอยางหนึ่ง และท้ังโดยความเกิดข้ึนพรอมกนัและเกิดกอนอีกอยางหนึ่ง หมาย 
ความวา ปจจยบุบันนธรรมยอมอิงอาศัยปจจัยธรรมข้ึนโดยอาการ ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง 
ดังกลาวนี ้
        ค.  นิสฺสาย (พิงอาศัย) หมายถึงอาศัยโดยความเปนธรรมท่ีอาศัยเกดิข้ึนพรอมกัน 
และโดยความเปนธรรมท่ีเกิดกอนควบคูกนัไป 
                                                        ๕.  สังสัฏฐวาระ 
                                                        ก.  ปจจยานุโลมนัย 
       ในสัฏฐวาระท่ี พระพุทธองคทรงแสดงปจจัย ๒๔ โดยปจจยานุโลมนัย ไดปจจยั ๒๓ 
(เวนปจฉาชาตปจจัย) และใน ๒๓ ปจจยัเหลานี้ แตละปจจัยมีสังขยาวาระดังตอไปนี ้
        ๑.  เหตุปจจัย                                มี ๓ วาระ 
        ๒.  อารัมมณปจจยั                      มี ๓ วาระ 
        ๓.  อธิปติปจจัย                           มี ๓ วาระ 
        ๔.  อนันตรปจจัย                        มี ๓ วาระ 
        ๕.  สมนันตรปจจัย                     มี ๓ วาระ 
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                                                                      ๑๓๑ 
        ๖.  สหชาตปจจัย                        มี ๓วาระ 
        ๗.  อัญญมัญญปจจัย                  มี ๓ วาระ 
        ๘.  นิสสยปจจยั                          มี ๓ วาระ 
        ๙.  อุปนิสสยปจจัย                     มี ๓ วาระ 
        ๑๐. ปุเรชาตปจจัย                      มี ๓ วาระ 
        ๑๑.  อเสวนปจจัย                      มี ๓ วาระ 
        ๑๒.  กัมมปจจยั                         มี ๓ วาระ 
        ๑๓.  วิปากปจจยั                       มี ๓ วาระ 
        ๑๔.  อาหารปจจยั                     มี ๓ วาระ 
        ๑๕.  อินทริยปจจยั                    มี ๓ วาระ 
        ๑๖.  ฌานปจจยั                         มี ๓ วาระ 
        ๑๗.  มัคคปจจัย                        มี ๓ วาระ 
        ๑๘.  สัมปยุตตปจจยั                มี ๗ วาระ 
        ๑๙.  วิปปยุตตปจจยั                 มี ๓ วาระ 
        ๒๐.  อัตถิปจจัย                        มี ๓ วาระ 
        ๒๑.  นัตถิปจจัย                        มี ๓ วาระ 
        ๒๒.  วิคตปจจัย                        มี ๓ วาระ 
        ๒๓.  อวคิตปจจัย                      มี ๓ วาระ 
                                                        ข.  ปจจยปจจนียนยั 
       ในสังสัฏฐวาระนั้น พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยปจจยัปจจนยีนัยได  
ปจจัย ๒๐ (เวนปจจยั ๑๔ ท่ีมีปจจัยนิกธรรมเปนรูปลวนๆ คืออรัมมณ, อนันตร, 
สมนันตร,  สหชาติ, อัญญมัญญะ, นิสสย, อุปนิสสย, อาหาร, อินทริย, สัมปยุตต,  อัตถิ, 
นัตถิ, วิคต, และอวิคตปจจยั) และในปจจยั ๑๐ เหลานี้ แตละปจจยัมีสังขยาวาระดังตอไปน้ี 
       ๑.  นเหตปุจจัย                     มี ๒ วาระ 
        ๒.  นอธิปติปจจัย                มี ๓ วาระ 
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                                                                      ๑๓๒ 
        ๓.  นปุเรชาตปจจัย                      มี ๓ วาระ 
        ๔.  นปจฉาชาตปจจัย                  มี ๓ วาระ 
        ๕.  นอาเสวนปจจยั                      มี ๓ วาระ 
        ๖.  นกัมมปจจัย                            มี ๓ วาระ 
        ๗.  นวิปากปจจยั                          มี ๓ ปจจัย 
        ๘.  นฌานปจจยั                            มี ๑ วาระ 
        ๙.  นมัคคปจจัย                             มี ๑ วาระ 
        ๑๐.  นวปิปยุตตปจจยั                   มี ๓ วาระ 
                                                 ค.  ปจจยานโุลมปจจนียนัย 
       ในสังสัฏฐวาระนั้น พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยปจจยานุโลมปจจนยีนัย 
ได ๗ ปจจยั (เวน ๑๗ ปจจยั คือ เหตุ, อรัมมณ, อนันตร, สมนันตร, สหชาต,  
อัญญมัญญ, นสิสย, อุปนิสสย, อาหาร, อินทริย,  ฌาน, มัคค, สัมปยุตต, อัตถิ, นัตถิ, 
วิคต, และอวิคตปจจัย)  และใน ๗ ปจจัยเหลานี้ แตละปจจัยมีสังขยาวาระดังนี ้
       ๑.  เหตุปจจัยนอธิปติปจจัย                   มี ๓ วาระ 
       ๒.  เหตุปจจัยปุเรชาตปจจัย                 มี ๓ วาระ 
       ๓.  เหตุปจจัยนปจฉาชาตปจจัย          มี ๓ วาระ 
       ๔.  เหตุปจจัยนอาเสวนปจจัย              มี ๓ วาระ 
       ๕. เหตุปจจัยกัมมปจจยั                       มี ๓ วาระ 
       ๖. เหตุปจจัยนวิปากปจจยั                  มี ๓ วาระ 
       ๗. เหตุปจจัยนวิปปยุตตปจจัย           มี ๓ วาระ 
                                               ง.  ปจจยปจจนียานุโลมนัย 
       ในสังสัฏฐวาระนั้น พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยปจจนียานุโลมนัย  
ได ๒๑ ปจจยั  (เวน ๓ ปจจยั คือ เหตุ, อธิปติ, และปจฉาชาติปจจัย) และใน ๒๑  
ปจจัยเหลานี้ แตละปจจยัมีสังขวาระ ดังตอไปน้ี 
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       ๑.  นเหตปุจจัยอารัมมณปจจยั            มี ๒ วาระ 
       ๒.  นเหตุปจจัยอนันตรปจจัย               มี ๒ วาระ 
       ๓.  นเหตุปจจัยสมนนัตรปจจัย            มี ๒ วาระ 
       ๔.  นเหตปุจจัยสหชาตปิจจัย               มี ๒ วาระ 
       ๕.  นเหตุปจจัยอัญญมัญญปจจัย         มี ๒ วาระ   
       ๖.  นเหตุปจจัยนิสสยปจจัย                  มี ๒ วาระ 
       ๗.  นเหตุปจจัยอุปนิสสยปจจยั            มี ๒ วาระ 
       ๘.  นเหตุปจจัยปุเรชาตปจจัย               มี ๒ วาระ 
       ๙.  นเหตุปจจัยอาเสวนปจจัย               มี ๒ วาระ 
       ๑๐. นเหตุปจจัยกัมมปจจัย                    มี ๒ วาระ 
       ๑๑.  นเหตุปจจัยวิปากปจจัย                 มี ๑ วาระ 
       ๑๒.  นเหตุปจจัยอาหารปจจัย               มี ๒ วาระ 
       ๑๓.  นเหตุปจจัยอินทริยปจจยั               มี ๒ วาระ 
       ๑๔.  นเหตุปจจัยฌานปจจัย                    มี ๒ วาระ 
       ๑๕.  นเหตุปจจัยมัคคปจจัย                     มี ๑ วาระ 
       ๑๖.  นเหตุปจจัยสัมปยตุตปจจัย             มี ๒ วาระ 
       ๑๗.  นเหตุปจจัยวิปปยตุตปจจัย             มี ๒ วาระ 
       ๑๘.  นเหตุปจจัยอัตถิปจจัย                     มี ๒ วาระ 
       ๑๙.  นเหตุปจจัยนัตถิปจจัย                     มี ๒ วาระ 
       ๒๐.  นเหตุปจจัยวิคตปจจัย                     มี ๒ วาระ 
       ๒๑.  นเหตุปจจัยอวิคตปจจัย                   มี ๒ วาระ 
                                                            ๖.  สัมปยุตตวาระ 
       ในวาระท่ี ๖ คือ สัมปยุตตวาระน้ัน พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยนัย 
ท้ัง ๔ มีปจจยานุโลมนัยเปนตน เปนเหมือนในสังสัฏฐวาระทุกประการ จํานวนสังขยาวาระก ็
เปนเชนเดียวกนักับในสังสัฏฐวาระ ตางกันเฉพาะการใชคํา กลาวคือ การแสดงความสัมพันธ  
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ระหวางปจจยัธรรม และปจจยุบบันนธรรมนั้น ในสังสัฏฐวาระใชคําวา สสฏโฐ (เจอืกัน) 
แตในสัมปยุตตวาระใชคําวา 
       สมฺปยุตฺโต (ประกอบกนั) ขอยกตัวอยางเฉพาะในปจจยานุโลมนัย เพื่อใหเหน็ 
ขอแตกตาง ดงันี้ 
       สังสัฏฐวาระ : กุสล ธมฺม สสฏโฐ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจจฺยา. 
       สัมปยุตตวาระ : กุสล ธมฺม สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจจฺยา. 
                                                       ๗.  ปญหาวาระ 
                                                        ก.  ปจจยานุโลมนัย 
       ในมหาวาระท่ี ๗ คือ ปญหาวาระนั้น พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยปจจยา- 
นุโลมนัย ไดครบ ๒๔ ปจจัย และในปจจยัท้ังหมดนี้ แตละปจจัยมีสังขยาวาระดังตอไปนี้ 
        ๑.  เหตุปจจัย                                มี ๗ วาระ 
        ๒.  อารัมมณปจจยั                      มี ๙ วาระ 
        ๓.  อธิปติปจจัย                           มี ๑๐ วาระ 
        ๔.  อนันตรปจจัย                        มี ๗ วาระ 
        ๕.  สมนันตรปจจัย                     มี ๗ วาระ 
        ๖.  สหชาตปจจัย                        มี ๙วาระ 
        ๗.  อัญญมัญญปจจัย                  มี ๓ วาระ 
        ๘.  นิสสยปจจยั                          มี ๑๓ วาระ 
        ๙.  อุปนิสสยปจจัย                     มี ๙ วาระ 
        ๑๐. ปุเรชาตปจจัย                      มี ๓ วาระ 
        ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย                 มี ๓ วาระ 
        ๑๒.  อเสวนปจจัย                      มี ๓ วาระ 
        ๑๓.  กัมมปจจัย                         มี ๗ วาระ 
        ๑๔.  วิปากปจจยั                       มี ๑ วาระ 
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        ๑๕.  อาหารปจจยั                     มี ๗ วาระ 
        ๑๖.  อินทริยปจจยั                    มี ๗ วาระ 
        ๑๗.  ฌานปจจยั                         มี ๗ วาระ 
        ๑๘.  มัคคปจจัย                        มี ๗ วาระ 
        ๑๙.  สัมปยุตตปจจยั                มี ๓ วาระ 
        ๒๐.  วิปปยุตตปจจยั                 มี ๕ วาระ 
        ๒๑.  อัตถิปจจัย                        มี ๑๓ วาระ 
        ๒๒.  นัตถิปจจัย                        มี ๗ วาระ 
        ๒๒.  วิคตปจจัย                        มี ๗ วาระ 
        ๒๓.  อวคิตปจจัย                      มี ๑๓ วาระ 
        หมายเหตุ รายละเอียดของสังขยาวาระในแตละปจจัยนัน้ ไดอธิบายไวแลว ในบทท่ี 
๑-๒-๓ ผูตองการทราบใหกลับไปทบทวนดูในตอนท่ีอธิบายความในปจจัยนั้นๆ ใน ๓ บทนั้น 
                                                        ข.  ปจจยปจจนียนยั 
       ในปญหาวาระน้ัน พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยปจจัยปจจนยีนัย ไดครบ  
ท้ัง ๒๔ ปจจัย และในปจจยัท้ังหมดนี้ แตละปจจัยมีสังขยาวาระดังตอไปนี้ 
        ๑.  นเหตุปจจัย                                มี ๑๕ วาระ 
        ๒.  นอารัมมณปจจยั                      มี ๑๕ วาระ 
        ๓.  นอธิปติปจจัย                           มี ๑๕ วาระ 
        ๔.  นอนนัตรปจจัย                        มี ๑๕ วาระ 
        ๕.  นสมนันตรปจจยั                     มี ๑๕ วาระ 
        ๖.  นสหชาตปจจัย                         มี ๑๑ วาระ 
        ๗.  นอัญญมัญญปจจัย                   มี ๑๑ วาระ 
        ๘.  นนิสสยปจจัย                           มี ๑๑ วาระ 
        ๙.  นอุปนิสสยปจจัย                     มี ๑๕ วาระ 
        ๑๐.  นปุเรชาตปจจัย                      มี ๑๓ วาระ 
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        ๑๑.  นปจฉาชาตปจจยั                  มี ๑๕ วาระ 
        ๑๒.  นอาเสวนปจจัย                    มี ๑๕ วาระ 
        ๑๓.  นกมัมปจจัย                          มี ๑๕ วาระ 
        ๑๔.  อวปิากปจจยั                        มี ๑๕ วาระ 
        ๑๕.  นอาหารปจจยั                      มี ๑๕ วาระ 
        ๑๖.  นอินทริยปจจยั                     มี ๑๕ วาระ 
        ๑๗.  นฌานปจจยั                         มี ๑๕ วาระ 
        ๑๘.  นมัคคปจจัย                         มี ๑๕ วาระ 
        ๑๙.  นสัมปยุตตปจจยั                มี ๑๑ วาระ 
        ๒๐.  นวปิปยุตตปจจยั                มี ๙ วาระ 
        ๒๑.  โนอัตถิปจจัย                       มี ๙ วาระ 
        ๒๒.  โนนัตถิปจจัย                      มี ๑๕ วาระ 
        ๒๓.  โนวิคตปจจยั                      มี ๑๕ วาระ 
        ๒๔.  โนอวิคตปจจยั                    มี ๙ วาระ 
                                                 ค.  ปจจยานโุลมปจจนียนัย 
       ในปญหาวาระน้ัน พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยปจจยานุโลมปจจนียนัยได 
ปจจัย ๑๙ ปจจยั (เวน ๕ ปจจยั คือ เหตุ, สหชาต, นิสสย, อัตถิ, และอวิคตปจจัย)   
และใน ๑๙ ปจจัยเหลานี้ แตละปจจัยมีสังขยาวาระดังนี ้
      ๑.  เหตุปจจัยนอารัมมณปจจัย              มี ๗ วาระ 
       ๒.  เหตุปจจัยนอธิปติปจจัย                 มี ๗ วาระ 
       ๓.  เหตุปจจัยนอนันตรปจจัย               มี ๗ วาระ 
       ๔.  เหตุปจจัยนสมนันตรปจจัย            มี ๗ วาระ 
       ๕.  เหตุปจจัยนอัญญมัญญปจจัย         มี ๗ วาระ 
       ๖. เหตุปจจัยนอุปนิสสยปจจัย             มี ๗ วาระ 
       ๗.  เหตุปจจัยปุเรชาตปจจัย                 มี ๗ วาระ  
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       ๘.  เหตุปจจัยนปจฉาชาตปจจัย          มี ๗ วาระ 
       ๙.  เหตุปจจัยนอาเสวนปจจัย              มี ๗ วาระ 
       ๑๐. เหตุปจจัยกัมมปจจยั                     มี ๗ วาระ 
       ๑๑. เหตุปจจัยนวิปากปจจัย                มี ๗ วาระ 
       ๑๒. เหตุปจจัยนอาหารปจจัย             มี ๗ วาระ 
       ๑๓. เหตุปจจัยนอินทริยปจจยั              มี ๗ วาระ 
       ๑๔.  เหตุปจจัยนฌานปจจัย                มี ๗ วาระ 
       ๑๕.  เหตุปจจัยนมัคคปจจัย                 มี ๗ วาระ 
       ๑๖. เหตุปจจัยนสัมปยุตตปจจัย         มี ๓ วาระ 
       ๑๗. เหตุปจจัยนวิปปยตุตปจจัย         มี ๓ วาระ 
       ๑๘. เหตุปจจัยโนนัตถิปจจัย              มี ๗ วาระ 
       ๑๙. เหตุปจจัยโนวิคตปจจัย              มี ๗ วาระ 
                                               ง.  ปจจยปจจนียานุโลมนัย 
       ในปญหาวาระน้ัน พระพุทธองคทรงแสดงปจจยั ๒๔ โดยปจจนยีานุโลมนัย  
ได ๒๓ ปจจัย  (เวนเหตุปจจยั) ๒๓ ปจจยัเหลานี้  แตละปจจัยมีสังขวาระ  
ดังตอไปนี ้
       ๑.  นเหตปุจจัยอารัมมณปจจยั            มี ๙ วาระ 
       ๒.  นเหตุปจจัยอธิปติปจจัย                มี ๑๐ วาระ 
       ๓.  นเหตุปจจัยอนันตรปจจัย               มี ๗ วาระ 
       ๔.  นเหตปุจจัยสมนนัตรปจจัย            มี ๙ วาระ 
       ๕.  นเหตุปจจัยสหชาตปิจจัย               มี ๙ วาระ 
       ๖.  นเหตุปจจัยอัญญมัญญปจจัย         มี ๓ วาระ   
       ๗.  นเหตุปจจัยนิสสยปจจัย                  มี ๑๓ วาระ 
       ๘.  นเหตุปจจัยอุปนิสสยปจจยั            มี ๙ วาระ 
       ๙.  นเหตุปจจัยปุเรชาตปจจัย               มี ๓ วาระ 
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       ๑๐. นเหตุปจจัยปจฉาชาตปจจัย         มี ๓ วาระ 
       ๑๑.  นเหตุปจจัยอาเสวนปจจยั            มี ๓ วาระ 
       ๑๒. นเหตุปจจัยกัมมปจจัย                   มี ๗ วาระ 
       ๑๓.  นเหตุปจจัยวิปากปจจัย                 มี ๑ วาระ 
       ๑๔.  นเหตุปจจัยอาหารปจจัย               มี ๗ วาระ 
       ๑๕.  นเหตุปจจัยอินทริยปจจยั               มี ๗ วาระ 
       ๑๖.  นเหตุปจจัยฌานปจจัย                    มี ๗ วาระ 
       ๑๗.  นเหตุปจจัยมัคคปจจัย                     มี ๗ วาระ 
       ๑๘.  นเหตุปจจัยสัมปยตุตปจจัย             มี ๓ วาระ 
       ๑๙.  นเหตุปจจัยวิปปยตุตปจจัย             มี ๕ วาระ 
       ๒๐.  นเหตุปจจัยอัตถิปจจัย                     มี ๑๓ วาระ 
       ๒๑.  นเหตุปจจัยนัตถิปจจัย                     มี ๗ วาระ 
       ๒๒.  นเหตุปจจยัวิคตปจจัย                     มี ๗ วาระ 
       ๒๓.  นเหตุปจจัยอวิคตปจจัย                   มี ๑๓ วาระ 
        หมายเหตุ รายละเอียดแหงสังขยาวาระตามนัยท้ัง ๔ ในมหาวาระท้ัง ๗ มีปฎิจจ- 
วาระเปนตน พึงศึกษาจากคัมภีรพระอภิธรรมปฎก คัมภรีปฏฐานภาค ๑ (พระไตรปฎกเลมท่ี 
๔๐) โดยอาศยัเนวสังขยาวาระท่ีอธิบายไวในบทท่ี ๑-๒-๓ (เฉพาะปญหาวาระ) และที่ภาค 
ผนวกดวย 
                                                        ปจจยสภาคะและปจจยฆฏานา 
        การแสดงปจจัย ๒๔ นัน้ นอกจากจะแสดงโดยวิธีตางๆ ดังกลาวมาแลวนั้นพระ- 
พุทธองคยังทรงแสดงโดย ปจจยสภาคะ และ โดย ปจจยฆฏนาดวย กลาวคือ 
        - ปจจยสภาคะ เปนการแสดงปจจยัท่ีเปนสภาคะ คือ ท่ีเขากันไดดบัปจจัยท่ี 
เปนประธาน เชน เหตุปจจัยเปนประธาน ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเขากันไดกับเหตปุจจัย ก็เรียกวา 
เหตุปจจยัสภาคะ และในปจจัยสภาคะนั้นๆ พระพุทธองคก็ทรงแสดงสังขยาวาระไวดวยทุกๆ  
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ปจจยสภาคะ ขอยกตัวอยางเฉพาะ เหตุปจจัยสภาคะ ท้ังพากยบาลีและพากยไทย พอเปน 
แนวศึกษาดังตอไปนี ้
        บาลี : 
        เหตุปจฺจยา อธิปติยา จตฺตาริ สหชาเต สตฺต อฺตมฺเต ตีติ นิสฺสเย สตฺต 
วิปาเก เอก อินฺทฺริเย จตฺตาริ มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต ตีติ วปิปยุตฺเต ตีติ อตฺถิยา 
สตฺต 
        ไทย 
        ๑.  อธิปติปจจัยท่ีเขากนัไดกับเหตุปจจัย                    มี ๔ วาระ 
        ๒.  สหชาตปจจัยท่ีเขากันไดกับเหตปุจจัย                มี ๗ วาระ 
        ๓.  อัญญมัญญปจจัยท่ีเขากันไดกับเหตุปจจัย          มี ๓ วาระ 
        ๔.  นิสสยปจจยัเขากนัไดกับเหตุปจจยั                     มี ๗ วาระ 
        ๕.  วิปากปจจัยท่ีเขากันไดกับเหตุปจจยั                   มี ๑ วาระ 
        ๖.  อินทริยปจจยัท่ีเขากันไดกับเหตปุจจัย                มี ๔ วาระ 
        ๗.  มัคคปจจัยท่ีเขากันไดกับเหตุปจจยั                    มี ๔ วาระ 
        ๘.  สัมปยุตตปจจยัท่ีเขากันไดกับเหตปุจจัย           มี ๓ วาระ 
        ๙.  วิปปยตุตปจจัยท่ีเขากันไดดับเหตุปจจัย           มี ๓ วาระ 
        ๑๐. อัตถิปจจัยท่ีเขากันไดกับเหตุปจจยั                 มี ๗ วาระ                 
        ๑๑.  อวิคตปจจัยท่ีเขากนัไดกับเหตุปจจัย             มี ๗ วาระ 
        โดยนัยนีจ้ะเห็นไดวา ปจจัยท่ีเปนสภาคะกับเหตุปจจยันั้นมี ๑๑ ปจจัย มีอธิปติปจจัย 
เปนตน และในปจจยัเหลานีแ้ตละปจจยักมี็สังขยาวาระ จํานวนแตกตางกันดังกลาวนี ้
        - ปจจยฆฏานา เปนการแสดงการรวมกลุมปจจัย กลาวคือ การรวมปจจัยท่ีเปน 
สภาคะกับปจจัยท่ีเปนประธานซ่ึงมีจํานวนสังขยาวาระเทากันเขาเปนกลุมเดียวกัน 
        ปจจัยฆฏานานั้น วาโดยเปนปจจัยท่ีเปนประธานกมี็ ๒๔ ฆฏนา มีเหตุฆฏนา เปนตน 
จนถึง อวิคตฆฏนา ในฆฏนาแตละอยางๆ นั้น พระพุทธองคทรงแสดงสังขยาวาระไวดวย 
ทุกๆ ฆฎนาและในฆฎนาเหลานี้ บางฆฏนา ก็แบงละเอียดออกไปอีก เปนหลายอยาง  
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        กลาวเฉพาะเหตุฆฏนา (ในปญหาวาระปจจยานุโลมนัย) แบงเปน ๓ อยาง ไดแก 
สามัญญฆฏนา, สอินทริยมัคคฆฏนา, และสาธิปติอินทริยมัคคฆฏนา กลาวคือ 
        - สามัญญฆฏนา หมายถึงการรวมกลุมปจจัยท่ีเขากันไดท่ัวไปในฆฏนาอ่ืนๆ ดวย 
อํานาจเหตุปจจัยท่ีเปนประธาน และปจจัยท่ีรวมกลุมกันในสามัญฆฏนาน้ี ก็มีไดเฉพาะปจจยั 
ท่ีเปนสหชาตชาติเทานั้น 
        - สอินทริยมัคคฆฏนา หมายถึง การรวมกลุมปจจยัท่ีเปนสหชาตชาติ เขากับ 
เหตุปจจยัท่ีเปนประธาน ทํานองเดียวกนักบัสามัญญฆฏนา แตเพิ่มปจจัยข้ึนอีก ๒ ปจจัย คือ 
อินทริยปจจยัและมัคคปจจยัเขากลุมปจจยันี้ดวย 
        - สาธิปติอินทริยมัคคฆฏนา หมายถึงการรวม กลุมปจจัยท่ีเปนสหชาตชาติ เขา 
กับเหตุปจจัยท่ีเปนประธานอยางเดยีวกันกบัสามัญญฆฏนา แตเพิ่มปจจัยเพิ่มข้ึนอีก ๓ ปจจัย 
คือ อธิปติปจจัย, อินทริยปจจยั, และมัคคปจจัย เขากลุมปจจัยนีด้วย 
        ฆฏนาแรก คือสามัญญฆฏนาน้ันแบงเปน ๒ อยาง ไดแก อวิปากฆฏนา และ 
สวิปากฆฏนา กลาวคือ 
        - อวิปากฆฏนา หมายถึง ปจจยฆฏนาท่ีไมมีวิปากปจจัยรวมอยูในกลุมดวย ฆฏนานี ้
แบงออกเปน ๔ ฆฏนา คือ 
        (๑)  สัพพัฏฐานิกฆฏนา หมายถึง การรวมกลุมปจจยัท่ีเขาไดกับอวิปากฆฏนาใน 
ทุกๆ ฆฏนา 
        (๒)  สอัญญมัญญฆฏนา หมายถึงการรวมกลุมปจจยัท่ีมีอัญญมัญญปจจัยเขารวมอยู 
ในกลุมดวย 
        (๓) สปญญมัญญสัมปยุตตฆฏนา หมายถึงการรวมกลุมท่ีมีอัญญมัญญปจจัยและ 
สัมปยุตตปจจยัเขารวมอยูในกลุมดวย 
        (๔)  สวปิปยุตตฆฏนา หมายถึง การรวมกลุมปจจยัท่ีมีวิปปยุตตปจจัยเขารวมอยูใน 
กลุมดวย 
        - สวิปากฆฏนา หมายถึง ปจจัยฆฏนาท่ีมีวิปากปจจยัรวมอยูในกลุมดวย 
ฆฏนานี้แบงออกเปน ๕ ฆฏนา คือ  
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        (๑) สัพพฏัฐานิกฏนา หมายถึงการรวมกลุมปจจัยท่ีเขาไดกับสวิปากฆฏนาในทุกๆ 
ฆฏนา 
        (๒)  สอัญญมัญญฆฏนา หมายถึงการรวมกลุมปจจยัท่ีมีอัญญมัญญปจจัยเขารวม 
อยูในกลุมดวย 
        (๓)  สอัญญมัญญสัมปยุตตฆฏนา หมายถึงการรวมกลุมปจจัยท่ีมัอัญญมัญญปจจัย 
และสัมปยุตตปจจัยเขารวมอยูในกลุมดวย 
        (๔)  สวปิปยุตตฆฏนา หมายถึงการรวมกลุมปจจยัท่ีมีวิปปยุตตปจจัยเขารวมอยูใน 
กลุมดวย 
        (๕)  สอัญญวิปปยุตตฆฏนา หมายถึงการรวมกลุมปจจัยท่ีมีอัญญมัญญปจจัยและ 
วิปปยุตตปจจยัเขารวมอยูในกลุมดวย 
        ขอยกตัวอยางเหตุฆฏนาท้ังพากยบาลีและพากยไทยพอเปนแนวศึกษาในฆฏนาอ่ืนๆ 
ดังตอไปนี ้
                                                                สามัญญฆฏนา ๙ 
        บาลี 
        (๑)  เหตุ สหชาต นิสฺสย อตฺถิ อวิคตนฺติ สตฺต. 
        (๒) เหตุ สหชาต อฺตมฺต นิสฺสย อตฺถิ อวิคตนฺติ ติณิ. 
        (๓) เหตุ สหชาติ  อฺตมฺต นิสฺสย สมฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ ตณิิ. 
        (๔) เหตุ สหชาต  อฺตมฺต นิสฺสย วปฺิปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ ตณิิ. 
        ไทย 
        (๑)  ฆฏนาที่ ๑ มี ๕ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย, นิสสยปจจัย 
อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ (สังขยาวาระ) 
        (๒) ฆฏนาท่ี ๒ มี ๗ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย, อัญญมัญญปจจัย, 
นิสสยปจจัย, วิปากปจจัย, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจยั มี ๑ วาระ 
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        (๓) ฆฏนาท่ี ๓ มี ๘ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย, อัญญมัญญปจจัย, 
นิสสยปจจัย, วิปากปจจัย, สัมปยุตตปจจยั, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจยั มี ๑ วาระ 
        (๔) ฆฏนาท่ี ๔ มี ๗ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย, นิสสยปจจัย,  
วิปากปจจัย, วปิปยุตตปจจยั, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจยั มี ๑ วาระ 
        (๕) ฆฏนาท่ี ๕ มี ๘ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย, อัญญมัญญปจจัย, 
นิสสยปจจัย, วิปากปจจัย, วปิปยุตตปจจยั, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจยั มี ๑ วาระ 
                                                                สอินทริยมัคคฆฏนา ๙ 
                                                                     อวิปากฆฏนา ๔ 
        บาลี 
        (๑)  เหตุ สหชาต นิสฺสย อินฺทฺริย มคฺค อตฺถิ อวิคตนฺติ จตฺตาริ 
        (๒) เหตุ สหชาต อฺตมฺต นิสฺสย  อินฺทฺริย มคฺค อตฺถิ อวิคตนฺต ิเทว ฺ
        (๓) เหต ุสหชาต  อฺตมฺต นิสฺสย อินฺทฺริย มคฺค สมฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ  
เทว ฺ
        (๔) เหตุ สหชาต  นิสฺสย อินฺทฺริย มคฺค สมฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ เทว ฺ
        ไทย 
        (๑)  ฆฏนาที่ ๑ มี ๗ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย, นิสสยปจจัย 
อินทริยปจจยั, มัคคปจจัย, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจยั มี ๔ วาระ  
        (๒) ฆฏนาท่ี ๒ มี ๘ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย, อัญญมัญญปจจัย, 
นิสสยปจจัย, อินทริยปจจยั, มัคคปจจัย, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจยั มี ๒ วาระ 
        (๓) ฆฏนาท่ี ๓ มี ๙ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย, อัญญมัญญปจจัย, 
นิสสยปจจัย, อินทริยปจจยั, มัคคปจจัย, สัมปยุตตปจจยั, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจยั มี  
๒ วาระ 
        (๔) ฆฏนาท่ี ๔ มี ๘ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย, นิสสยปจจัย,  
อินทริยปจจยั, มัคคปจจัย, วปิปยุตตปจจยั, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจยั มี ๒ วาระ  
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                                                            สวิปากฆฏนา ๕ 
        บาลี 
        (๑)  เหตุ สหชาต นิสฺสย อินฺทฺริย มคฺค อตฺถิ อวิคตนฺติ เอก. 
        (๒) เหตุ สหชาต อฺตมฺต นิสฺสย  วิปาก อินฺทฺริย มคฺค อตฺถิ อวิคตนฺติ  
เอก. 
        (๓) เหตุ สหชาต  อฺตมฺต นิสฺสย วปิาก อินฺทฺริย มคฺค สมฺปยุตฺต อตฺถิ  
อวิคตนฺติ เอก 
        (๔) เหตุ สหชาต   นิสฺสย วิปาก อินฺทฺริย มคฺค วิปฺปยตฺุต อตฺถิ อวิคตนฺติ เอก 
        (๕) เหตุ สหชาติ   อฺตมฺต นิสฺสย วปิาก อินฺทฺริย มคฺค วิปฺปยุตฺต  
อตฺถิ อวิคตนฺต ิเอก 
        ไทย 
        (๑)  ฆฏนาที่ ๑ มี ๘ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย, นิสสยปจจัย 
วิปากปจจัย, อินทริยปจจยั, มัคคปจจัย, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจยั มี ๑ วาระ  
        (๒) ฆฏนาท่ี ๒ มี ๙ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย, อัญญมัญญปจจัย, 
นิสสยปจจัย, วิปากปจจัย, อินทริยปจจยั, มัคคปจจัย, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจยั มี ๑ วาระ 
        (๓) ฆฏนาท่ี ๓ มี ๑๐ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย, อัญญมัญญปจจัย, 
นิสสยปจจัย, วิปากปจจัย, อินทริยปจจยั, มัคคปจจัย, สัมปยุตตปจจยั, อัตถิปจจัย,  
และอวิคตปจจยั มี ๑ วาระ 
        (๔) ฆฏนาท่ี ๔ มี ๙ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย, นิสสยปจจัย, วิปาก- 
ปจจัย, อินทริยปจจัย, มัคคปจจัย, วิปปยุตตปจจัย, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ 
        (๕) ฆฏนาท่ี ๕ มี ๑๐  ปจจัย คือ เหตุปจจัย, สหชาตปจจัย,  อัญญมัญญปจจัย, 
นิสสยปจจัย, วิปากปจจัย, อินทริยปจจยั, มัคคปจจัย, สัมปยุตตปจจยั, อัตถิปจจัย, และ 
อวิคตปจจยั มี ๑ วาระ  
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                                                       สาธิปติอินทริยฆฏนา ๖ 
                                                            อวิปากฆฏนา ๕ 
         บาลี 
        (๑)  เหตอุธิปติ สหชาต นิสฺสย อินฺทฺริย มคฺค อตฺถิ อวิคตนฺติ จตฺตาริ 
        (๒) เหตุ อธิปติ สหชาต อฺตมฺต นิสฺสย  อินฺทฺริย มคฺค สมฺปยุตฺต อตฺถิ  
อวิคตนฺติ เทว ฺ
        (๓) เหตุ อธิปติ สหชาต นิสฺสย อินฺทฺริย มคฺค วิปฺปยตฺุต อตฺถิ อวิคตนฺติ  
เทว ฺ
        ไทย 
        (๑)  ฆฏนาที่ ๑ มี ๘ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, อธิปติปจจัย, สหชาตปจจัย,  
นิสสยปจจัย, อินทริยปจจยั, มัคคปจจัย, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจยั มี ๔ วาระ  
        (๒) ฆฏนาท่ี ๒ มี ๑๐ ปจจัย คือ เหตุปจจัย,  อธิปติปจจัย, สหชาตปจจัย,  
อัญญมัญญปจจัย, นิสสยปจจัย, อินทริยปจจัย, มัคคปจจัย, สัมปยุตตปจจัย, อัตถิปจจัย,  
และอวิคตปจจยั มี ๒ วาระ 
        (๓) ฆฏนาท่ี ๓ มี ๙ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, อธิปติปจจัย, สหชาตปจจัย,  
นิสสยปจจัย, อินทริยปจจยั, มัคคปจจัย, วปิปยุตตปจจยั, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจยั  
มี ๒ วาระ 
                                                            สวิปากฆฏนา ๕ 
         บาลี 
        (๑)  เหต อธิปติ สหชาต นิสฺสย วิปาก อินฺทฺริย มคฺค อตฺถิ อวิคตนฺต ิเอก 
        (๒) เหตุ อธิปติ สหชาต อฺตมฺต นิสฺสย  วิปาก อินฺทฺริย มคฺค สมฺปยุตฺต  
อตฺถิ อวิคตนฺต ิเอก 
        (๓) เหตุ อธิปติ สหชาต  นิสฺสย วิปาก อินฺทฺริย มคฺค วิปฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ  
เอก 
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                                                                    ๑๔๕ 
        ไทย 
        (๑)  ฆฏนาที่ ๑ มี ๙ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, อธิปติปจจัย, สหชาตปจจัย,  
นิสสยปจจัย, วิปากปจจัย, อินทริยปจจยั, มัคคปจจัย, อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจยั มี ๑ วาระ  
        (๒) ฆฏนาท่ี ๒ มี ๑๑ ปจจัย คือ เหตุปจจัย,  อธิปติปจจัย, สหชาตปจจัย,  
อัญญมัญญปจจัย, นิสสยปจจัย, วิปากปจจยั, อินทริยปจจยั, มัคคปจจัย, สัมปยุตตปจจยั,  
อัตถิปจจัย, และอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ 
        (๓) ฆฏนาท่ี ๓ มี ๑๐ ปจจัย คือ เหตุปจจัย, อธิปติปจจัย, สหชาตปจจัย,  
นิสสยปจจัย, วิปากปจจัย, อินทริยปจจยั, มัคคปจจัย, วปิปยุตตปจจยั, อัตถิปจจัย,  
และอวิคตปจจยั มี ๑ วาระ 
        สรุป เหตุฆฏนา (กุสลติก ปญหาวาระ-อนุโลมนัย) ตามท่ีกลาวมานี ้นับเปน 
จํานวนได ๒๔ ฆฏนา คือ สามัญญฆฏนา ๙, สอินทริยฆฏนา ๓, และสาธิปติอินทริยฆฏนา ๖ 
นับสังขยาวาระได ๔๗ วาระ (ดูภาคผนวกประกอบดวย) 
        สวนฆฏนาอ่ืนๆ เชน อารัมมณฆฏนา เปนตน พึงศึกษาจากอภิธรรมปฎก คัมภีร 
ปฏฐาน (พระไตรปฎก เลมท่ี ๔๐-๔๕) สําหรับองคธรรมในสังยาวาระน้ันๆ พึงศึกษา 
รายละเอียดจากคัมภีร อรรถกถา ฎีกา และปกรณวเิสสตางๆ ประกอบดวย  
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                                                                        ๑๔๖ 
                                                                  ภาคผนวก 
                                                        ๑. สุทธสังขยาวาระ 
                                                                   กุสลติกะ 
                                                                ปญหาวาระ 
                                                            ปจจยานุโลมนัย 
        ในกุสลติวะ ปญหาวาระ ปจจยานุโลมนัยนัน้มีสังขยาวาระท้ังส้ิน ๑๕ วาระ คือ 
วาระท่ี ๑          กุ-กุ                =        กุศลเปนปจจยัแกกุศล 
    "        ๒        กุ-อกุ              =        กุศลเปนปจจยัแกอกศุล 
    "        ๓        กุ-อัพ              =        กุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ 
    "        ๔        กุ-กุ-อัพ          =        กุศลเปนปจจยัแกกุศลและอัพยากตะ 
    "        ๕        กุ-อกุ             =        กุศลเปนปจจยัแกอกศุล 
    "        ๖        อกุ-กุ             =        อกุศลเปนปจจยัแกกศุล 
    "        ๗        อกุ-อัพ          =        อกุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ 
    "        ๘        อกุ-อกุ,อัพ    =        อกศุลเปนปจจยัแกอกุศลและอัพยากตะ 
    "        ๙        อัพ-อัพ          =        อัพยากตเปนปจจยัแกอัพยากต 
    "        ๑๐      อัพ-กุ            =        อัพยากตเปนปจจยัแกกุศล 
    "        ๑๑      อัพ-อก         =        อัพยากตเปนปจจยัแกอกุศล 
    "        ๑๒      กุ,อัพ-กุ        =        กุศลและอัพยากตเปนปจจัยแกกุศล 
    "        ๑๓      กุ,อัพ-อัพ     =        กุศลและอัพยากตเปนปจจยัอัพยากต 
    "        ๑๔      อกุ,อัพ-อกุ   =        อกุศลและอัพยากตเปนปจจยัอกุศล 
    "        ๑๕      อกุ,อัพ-อัพ   =        อกุศลและอัพยากตเปนปจจยัแกอัพยากต 
        พระพุทธองคทรงแสดงปจจัย ๒๔ โดยปจจยานุโลมนัยไดครบท้ัง ๒๔ ปจจัยแตละ 
ปจจัยมี 
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                                                                        ๑๔๗ 
สังขยาวาระ 
(๑)   เห. ๗        =        ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙ 
(๒)  อา. ๙        =        ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑ 
(๓)  อธิ. ๑๐     =        ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ 
(๔)  อน. ๗       =        ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑ 
(๕)  ส.ม. ๗      =        ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑ 
(๖)  สห. ๙        =        ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๓, ๑๕ 
(๗)  อัญ.๓        =        ๑, ๕, ๙ 
(๘)  นิ. ๑๓        =        ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕ 
(๙)  อุ.๙              =        ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑ 
(๑๐) ปุ. ๓          =        ๙, ๑๐, ๑๑ 
(๑๑) ปจฺอ. ๓     =        ๓, ๗, ๙ 
(๑๒) อจ. ๓       =        ๑, ๕, ๙ 
(๑๓) กัม.๗        =        ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙ 
(๑๔) วิ.๑            =        ๙ 
(๑๕) อาหาร ๗ =        ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙ 
(๑๖)วิป.๕         =        ๑, ๓, ๕, ๗, ๘, ๙ 
(๑๗) ฌา.๗        =        ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙ 
(๑๘) มัค.๗        =        ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙ 
(๑๙) สัม. ๓       =        ๑, ๕, ๙ 
(๒๐) วิป. ๕      =        ๓, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑ 
(๒๑) อัต.๑๓    =         ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕ 
(๒๒) นัต.๗     =          ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑ 
(๒๓) วิค.๗      =          ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑ 
(๒๔) อวิค.๑๓ =          ๑, ๓, ๓, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕  
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                                                                       ๑๔๘ 
วาระท่ี ๑          กุ-กุ                =        กุศลเปนปจจยัแกกุศล 
    "        ๒        กุ-อัพ              =        กุศลเปนปจจยัแกอัพยากต 
    "        ๓        กุ-ก,อัพ          =        กุศลเปนปจจยัแกกุศลและอัพยากต 
    "        ๔        อกุ-อกุ           =        กุศลเปนปจจยัแกอกศุล 
    "        ๕        อกุ-อัพ          =        อกุศลเปนปจจยัแกอัพยากตะ 
    "        ๖       อกุ-อกุ,อัพ    =        อกุศลเปนปจจยัแกอกุศลและอัพยากต 
    "        ๗        อัพ-อัพ          =        อัพยากตเปนปจจยัแกอัพยากต 
         เหตุปจจยัสภาคะมี ๑๑ ปจจัย แตละปจจัยมีสังขยาวาระดังนี ้
(๑)  อธิ. ๑๐     =        ๑, ๒, ๓, ๗ 
(๒)  สห. ๗        =        ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 
(๓)  อัญ.๓        =        ๑, ๔, ๗ 
(๔)  นิ.๗           =        ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 
(๕) วิ.๑            =        ๑, ๒, ๓, ๗ 
(๖)  อิย.๔        =        ๑, ๒, ๓, ๗ 
(๗)  มัค.๔       =        ๑, ๒, ๓, ๗ 
(๘)  สัม. ๓       =        ๑, ๔, ๗ 
(๙)  วิป. ๑         =         ๒, ๕, ๓ 
(๑๐)  อัค.๗       =       ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 
(๑๑)  อวิ.๗       =        ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 
(๑๐) ปุ. ๓          =        ๙, ๑๐, ๑๑ 
(๑๑) ปจฺอ. ๓     =        ๓, ๗, ๙ 
                                                ๓.  ปจจยฆฏนาสังขยา 
        สังขยาวาระในเหตุปจจยฆฏนา มี ๗ วาระ อยางเดยีวกับในปจจยสภาคะและในเหตุ 
ฆฏนาท้ัง ๒๔ นั้น แตละฆฏนามีสังขยาวาระ ดังนี้  
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                                                                        ๑๔๙ 
                                                        (๑)  สามัญญฆฏนา ๙ 
        - อวิปากฆฏนา ๔ 
ฆฏนาท่ี ๑ มี ๗ วาระ = ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 
ฆฏนาท่ี ๒ มี ๓ วาระ = ๑, ๔, ๗ 
ฆฏนาท่ี ๓ มี ๓ วาระ = ๑, ๔, ๗ 
ฆฏนาท่ี ๔ มี ๓ วาระ = ๒, ๕, ๗ 
        - สวิปากฆฏนา ๕ 
ฆฏนาท่ี ๑ มี ๑ วาระ = ๗ 
ฆฏนาท่ี ๒ มี ๑ วาระ = ๗ 
ฆฏนาท่ี ๓ มี ๑ วาระ = ๗ 
ฆฏนาท่ี ๔ มี ๑ วาระ = ๗ 
ฆฏนาท่ี ๕ มี ๑ วาระ = ๗ 
                                                        (๒)  สอินทริยมัคคฆฏนา ๙ 
        - อวิปากฆฏนา ๔ 
ฆฏนาท่ี ๑ มี ๔ วาระ - ๑, ๒, ๓, ๗ 
ฆฏนาท่ี ๒ มี ๒ วาระ - ๑, ๗ 
ฆฏนาท่ี ๓ มี ๒ วาระ - ๑, ๗ 
ฆฏนาท่ี ๔ มี ๒ วาระ - ๒, ๗ 
        - สวิปากฆฏนา ๕ 
ฆฏนาท่ี ๑ มี ๑ วาระ - ๗ 
ฆฏนาท่ี ๒ มี ๑ วาระ - ๗ 
ฆฏนาท่ี ๓ มี ๑ วาระ - ๗ 
ฆฏนาท่ี ๔ มี ๑ วาระ - ๗ 
ฆฏนาท่ี ๕ มี ๑ วาระ - ๗  
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                                                                      ๑๕๐ 
                                       (๓)  สาธิปติอินทริยมัคคฆฏนา ๙ 
        - อวิปากฆฏนา ๓ 
ฆฏนาท่ี ๑ มี ๔ วาระ - ๑, ๒, ๓, ๗ 
ฆฏนาท่ี ๒ มี ๒ วาระ - ๑, ๗ 
ฆฏนาท่ี ๓ มี ๒ วาระ - ๑, ๗ 
        - สวิปากฆฏนา ๓ 
ฆฏนาท่ี ๑ มี ๑ วาระ - ๗ 
ฆฏนาท่ี ๒ มี ๑ วาระ - ๗ 
ฆฏนาท่ี ๓ มี ๑ วาระ - ๗ 
        หมายเหตุ  องคธรรมท่ีเปนกุศล อกุศล อัพยากต ในแตละวาระนั้น พึงทบทวน 
ตามท่ีไดศึกษามาแลวในบทท่ี ๑-๒-๓. 


