
พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 1 

                                     พระอภิธรรมปฎก 
                                             เลมท่ี  ๗ 

                                     ปฏฐาน  ภาคที่  ๕๑ 

      ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพทุธเจาพระองคนั้น  

                                 อนุโลมทุกปฏฐาน   (ตอ) 
                                     ๕๕. สารัมมณทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
         [๑]  ๑.  สารัมณธรรม    อาศัยสารัมมณธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓    อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนสารัมมณธรรม    เกิดข้ึน  ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                ๒.  อนารมัมณธรรม    อาศัยสารัมมณธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม 
เกิดข้ึน 
 
๑.  บาลีเลมท่ี  ๔๓.  
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         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                ๓.  สารมัมณธรรม    และอนารัมมณธรรม    อาศัย 
สารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสารัมมณ- 
ธรรม  เกิดข้ึน ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
                ๔.  อนารมัมณธรรม   อาศัยอนารัมมธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         จิตตสมุฎฐานรูป  กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เกิดข้ึน. 
                ๕.  สารมัมณธรรม   อาศัยอนารัมมณธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ    ขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม    อาศัย 
หทยวัตถุ. 
                ๖.  สารัมมณธรรม   และอนารัมมณธรรม    อาศัยอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม  อาศัยหทย- 
วัตถุ.  กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                ๗.  สารมัมณธรรม    อาศัยสารัมมณธรรม    และอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสารัมมณธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒   อาศัยขันธ  ๒ และหทยวัตถุ.  
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                ๘.  อนารมัมณธรรม   อาศัยสารัมมณธรรม    และอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                ๙.  สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณ- 
ธรรม  และอนารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนสารัมมณธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         กฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม   และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
 

                                       ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๒]  ๑.  สารมัมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ  ๒. 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                ๒.  สารมัมณธรรม    อาศัยอนารัมมณธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม    อาศัย 
หทยวัตถุ.  
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                ๓.  สารมัมณธรรม    อาศัยสารัมมณธรรม    และอนา 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสารัมมณธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๓]   ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย มี 
๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  มี ๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย  มี  ๑ 
วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกมัมปจจัย  มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี 
๙ วาระ ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ ในอินทริยปจจัย มี  ๙ วาระ ในฌานปจจัย 
มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปป- 
ยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 

                                              ปจจนยีนัย 
                                          ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๔]  ๑.  สารมัมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสารัมมณธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
         โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                ๒.  อนารมัมณธรรม   อาศัยสารัมมณธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม   ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                ๓.  สารมัมณธรรม    และอนารัมมณธรรม    อาศัย 
สารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                ๔.  อนารมัมณธรรม    อาศัยอนารัมมณธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  สวนพวกอสัญญสัตว ฯลฯ มหาภูตรูป 
๑ ฯลฯ 
                ๕.  สารมัมณธรรม    อาศัยอนารัมมณธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือ  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัย 
หทยวัตถุ. 
                ๖.  สารัมมณธรรม    และอนารัมมณธรรม    อาศัยอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัย 
หทยวัตถุ  กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                ๗.  สารมัมณธรรม    อาศัยสารัมมณธรรม    และอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น   เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณ- 
ธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
                ๘.  อนารมัมณธรรม   อาศัยสารัมมณธรรม   และอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม   ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
                ๙.  สารัมมณธรรม   และอนารัมมณธรรม   อาศัย 
สารัมมณธรรม  และอนารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย, 
         คือ  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสารัมมณ- 
ธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         กฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม   และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.  
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                                   ๒.  นอารัมมณปจจัย 
         [๕] ๑.  อนารัมมณธรรม     อาศัยสารัมมณธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                ๒.  อนารมัมณธรรม   อาศัยอนารัมมณธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  ฯลฯ  ตลอดจนถึงอสัญญสตัว. 
                ๓.  อนารมัมณธรรม    อาศัยสารัมมณธรรม   และอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๖]   ในนเหตุปจจัย  ม ี๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย   ม ี๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย  ม ี๕ วาระ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 8 

ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 

                                         อนุโลมปจจนียนัย   

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๗]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย    มี  ๓  วาระ. . .  ใน 
นอธิปติปจจัยมี ๙ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        ปจจนียานุโลมนัย   

                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  

         [๘]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ . . .  ใน 
สหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ 
วาระ. 
                                        ปฏิจจวาระ  จบ 
         สหชาตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                           ปจจยวาระ 
                                           อนุโลมนัย   

                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๙]  ๑.  สารัมมณธรรม    อาศัยสารัมมณธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑ - ๒ - ๓)  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                ๔.  อนารมัมณธรรม    อาศัยอนารัมมณธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                ๕.  สารมัมณธรรม    อาศัยอนารัมมณธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ    ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                ๖.  สารัมมณธรรม    และอนารัมมณธรรม   อาศัยอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                ๗.  สารมัมณธรรม    อาศัยสารัมมณธรรม    และอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓     อาศัยขันธ ๑     ที่เปนสารัมมณธรรมและหทยวัตถุ 
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                ๘.  อนารมัมณธรรม  อาศัยสารัมมณธรรม    และอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                ๙.  สารัมมณธรรม     และอนารัมมณธรรม    อาศัยสา- 
รัมมณธรรม  และอนารัมมณธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนสารัมมณธรรม    และหทยวัตถุ 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม    และมหา 
ภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
 

                                        ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๑๐]  ๑.  สารัมมณธรรม     อาศยัสารัมมณธรรม     เกิดข้ึน 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนสารัมมณธรรม ฯลฯ    อาศัย 
ขันธ ๒.  
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         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                ๒.  สารมัมณธรรม    อาศัยอนารัมมณธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   จักขุวิญญาณ    อาศัยจักขายตนะ  ฯลฯ  กายวิญญาณ     อาศัย 
กายายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                ๓.  สารมัมณธรรม   อาศัยสารัมมณธรรม    และอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ    และ 
จักขายตนะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ และกายายตนะ ฯลฯ 
         ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม    และหทยวัตถุ ฯลฯ 
อาศัยขันธ  ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

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

                                            ปจจนียนัย 
                                         ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๑๒]  ๑.  สารมัมณธรรม    อาศัยสารัมมณธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ (วาระท่ี ๑ - ๒ - ๓) เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                   ๔.  อนารมัมณธรรม   อาศัยอนารัมมณธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑  ฯลฯ  สวนพวกอสัญญสัตว ฯลฯ อาศัย 
มหาภูตรูป ๑. 
                   ๕.  สารมัมณธรรม   อาศัยอนารัมมณธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  จักขุวิญญาณ    อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ   กายวิญญาณ   อาศัยกา- 
ยายตนะ,  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม  ซึง่เปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ.  
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         ในปฏสินธิขณะ  โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
อาศัยหทยวัตถุ. 
                ๖.  สารัมมณธรรม  และอนารัมมณธรรม   อาศัยอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                ๗.  สารมัมณธรรม   อาศัยสารัมมณธรรม    และอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ    และจัก 
ขายตนะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ 
         ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสารัมมณธรรม     และหทยวัตถุ ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                ๘.  อนารมัมณธรรม  อาศัยสารัมมณธรรม   และอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสามรัมมณธรรม  ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                ๙.  สารัมมณธรรม    และอนารัมมณธรรม    อาศัยสา- 
รัมมณธรรมและอนารัมมณธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสารัมมณธรรม    และหทยวัตถุ 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม   ซึ่งเปน 
อเหตุกะ  และมหาภูตรูปท้ังหลาย. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสารัมมณธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ  และหทยวัตถุ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย  ฯลฯ. 
 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๑๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ     ในนอินทริยปจจัย    ม ี๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย   ม ี๔ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนวิปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๑๔]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๙ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ ในนวิปป- 
ยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                                               ฯลฯ 
 

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

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

                                           ปจจนียนัย 
                                       ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๑๘]  ๑.  สารมัมณธรรม    เจือกับสารัมมณธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนสารัมมณธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ   ขันธ ๒  ฯลฯ  
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         โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  เจือกับขันธ 
ทั้งหลาย  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ 
 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๑๙]   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย   มี ๑ วาระ    ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนกนัมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี  ๑ วาระ. 
                                      สงัสัฏฐวาระ   จบ 
 
         การนับจํานวนวาระสองวาระนอกจากน้ีก็ดี    สัมปยุตตวาระก็ดี    พึง 
กระทําอยางนี้.  
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                                          ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๒๐]  ๑.  สารมัมณธรรม  เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   สารัมมณเหตุทั้งหลาย   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                   ๒.  สารมัมณธรรม       เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   สารัมมณเหตุทั้งหลาย      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                   ๓.  สารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม  และ 
อนารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   สารัมมณเหตุทั้งหลาย    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ  
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                                        ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๒๑]  ๑.  สารมัมณธรรม   เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  บคุคลใหทาน  ฯลฯ   ศีล   ฯลฯ   อุโบสถกรรมแลวพิจารณาซ่ึง 
กุศลกรรมนัน้    ยอมยินดี    ยอมเพลดิเพลินยิ่ง    เพราะปรารภกุศลกรรมนัน้ 
ฯลฯ  โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน. 
         พิจารณากุศลกรรมที่ตนส่ังสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ   ออกจากฌาน 
ฯลฯ  พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู   พิจารณาโวทาน. 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค     พิจารณามรรค,      พิจารณาผล, 
พิจารณากิเลสทั้งหลายท่ีละแลว   พิจารณากิเลสที่ขมแลว. 
         บุคคลรูซึ่งกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
         บุคคลพิจารณาขันธทั้งหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม   โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลท่ีพรอมเพรียงดวยสารัมมณจิต    ดวยเจโตปริย- 
ญาณ. 
         อากาสานัญจายตนะ   เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ    อากิญ- 
จัญญายตนะ  เปนปจจยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
         สารัมมณขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,  แกเจโตปริยญาณ 
แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    แกยถากัมมูปคญาณ    แกอนาคตังสญาณ    แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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                   ๒.  อนารมัมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  พระอริยะท้ังหลายพิจารณานิพพาน. 
         นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,    แกมรรค,    แกผล,    แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ    โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูป  ดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียง  ดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ     โผฏฐัพพายตนะเปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ.  
         อนารัมมณขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกอิทธิวิญญาณ,    แกเจโตปริย- 
ญาณ   แกปพุเพนิวาสานุสสติญาณ    แกยถากัมมูปคญาณ    แกอนาคตังสญาณ 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.        
 
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๒๒]  ๑.  สารมัมณธรรม   เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ   สหชาตาธิปติ  
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ   กระทํากุศลกรรม 
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา,   ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 21 

เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน ฯลฯ 
         พิจารณากุศลกรรมที่สั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ  ออกจากฌานแลว 
ทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรคแลว      ทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ฯลฯ  ทําผลใหเปนอารมณหนักแนน ฯลฯ 
         บุคคลยอมยินดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทําสารัมมณขันธ 
ทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทําสารัมมณขันธนั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         สารัมมณอธิปติธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย. 
                ๒.  สารมัมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   ไดแก 
         สารัมมณอธิปติธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
                ๓.  สารมัมณธรรม  เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม  และ 
อนารัมมณธรรม  
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         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   ไดแก 
         สารัมมณอธิปติธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                  ๔.  อนารมัมณธรรม       เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         พระอรยิะท้ังหลายกระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน   แลว 
พิจารณา. 
         นิพพาน   เปนปจจัยแก   โคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,   แกผล 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถ ุ
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ 
 

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

                                    ๙.อุปนิสสยปจจัย  

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

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

                                     ๑๑. ปจฉาชาตปจจัย 
         [๒๖] ๑.  สารมัมณธรรม       เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
 

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

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

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

                                  ๑๕. อาหารปจจัย 
         [๓๐] ๑. สารมัมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย. มี ๓ วาระ (วาระท่ี ๑-๒-๓) 
         ๔. อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ กฬฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
 

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

                         ๑๗.  ฌานปจจัย  ฯลฯ    ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
         [๓๒]  ๑.  สารมัมณธรรม  เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม  ดวย 
อํานาจของฌานปจจัย.  มี ๓ วาระ. 
         เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
         เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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                                      ๒๐. วิปปยุตตปจจัย   

         [๓๓]  ๑.  สารมัมธรรม       เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ   
                    ๒.  อนารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม   
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกสารัมมณขันธทั้งหลาย ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 

                                            ๒๑. อัตถิปจจัย 
         [๓๔]  ๑.  สารมัมณธรรม       เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         คือ  ขันธ ๑  ที่เปนสารัมมณธรรม เปนปจจัยขันธ ๓ ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                ๒.  สารมัมณธรรม        เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                ๓.  สารมัมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม และ 
อนารัมมณธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  เหมือนกับปฏิจจวาระ 
                ๔.  อนารมัมณธรรม      เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ อินทริยะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                ๕.  อนารมัมณธรรม    เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  อาหาระ และ ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก          
         ในปฏสินธิขณะ  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกสารัมมณขันธทั้งหลาย ดวย 
 อํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ    โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ.  
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         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักษุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
         หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกสารัมมณขันธทั้งหลาย    ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย. 
                ๖. สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัย 
แกสารัมมณธรรม ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   สหชาตะ  รวมกับ   ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ   และจักขายตนะ เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ   และกายายตนะ  เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ขันธ ๑  ที่เปนสารัมมณธรรม  หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                ๗. สารัมณธรรม และอนารมัมณธรรม เปนปจจัย 
แกอนารัมมณธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ 
และรวมกับ อินทริยะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         สารัมมณขันธ และมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ  
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         ที่เปน   ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         สารัมมณขันธ  ที่เกิดภายหลัง และกพฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน   ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         สารัมมณขันธที่เกิดข้ึนภายหลัง  และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตา- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๓๕]   ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี ๑ 
วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัยมี ๗ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๒ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ  ในอินทริยปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในฌานปจจัยมี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ  ในสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ในอัตถิปจจัย ๗ วาระ  ใน 
นัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
 

                                           ปจจนียนัย                       

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

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

                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
         [๓๘]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . .   ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ ฯลฯ  ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในนมัคคปจจัย 
มี  ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๓๙]   เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ....   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  พึงกระทําอนุโลมมาติกา 
ในอวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
                                        สารัมมณทุกะ   จบ  
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                                    ๕๖.  จิตตทุกะ  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
         [๔๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิต    อาศัยธรรมที่เปนจิต     เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  สัมปยุตตขันธ  และกฏัตตารูป  อาศัยจิต. 
                  ๒.  ธรรมที่ไมใชจิต    อาศัยธรรมที่ไมใชจิต   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต,  ขันธ ๑  
และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  หทยวัตถุ,  อาศัยขันธทั้งหลาย   อาศัย 
หทยวัตถุ. 
         มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                  ๓.  ธรรมที่เปนจิต     อาศัยธรรมที่ไมใชจิต    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ    จิต   อาศัยหทยวัตถุ.  
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                  ๔. ธรรมท่ีเปนจิต    และธรรมท่ีไมใชจิต    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิต   เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒,   จิต  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑   ที่ไมใชจิต, 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ขันธ ๒ จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชจิต. 
ขันธ  ๑,  จิต   และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชจิต   อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรม 
ที่ไมใชจิต   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         ขันธ ๒   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชจิต    และจิต, 
ขันธ ๒ ฯลฯ                                                                   
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยจิตและมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ขันธ ๒  และกฏัตตารูป   อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต 
และจิต, ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต  อาศัยจิต  และหทยวัตถุ. 
 

                                     ๒.  อารัมมณปจจัย  

         [๔๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิต   อาศัยธรรมที่เปนจิต  เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                  ๒.  ธรรมที่ไมใชจิต  อาศัยธรรมที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย  
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         คือ ขันธ  ๒  อาศัย อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชจิต,  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                ๓.  ธรรมที่เปนจิต  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิต  อาศัยขันธ ทั้งหลายท่ีไมใชจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต  อาศัยหทยวัตถุ. 
                ๔.  ธรรมที่ไมใชจิต   และธรรมท่ีไมใชจติ    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิต  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชจิต,    ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒  และจิต  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชจิต, 
ขันธ ๒ ฯลฯ                                       
                ๕.  ธรรมที่ไมใชจิต  อาศัยธรรมที่เปนจติ  และธรรม 
ที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชจิต  และจิต  ขันธ ๒  ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ   ขันธทั้งหลายที่เปนจิต อาศัยจิต และหทยวัตถุ. 
                                               ฯลฯ 
 

                            การนับจํานวนปจจัยในอนุโลม  

         [๔๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๕ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี  ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ   ในสมนนัตรปจจัย  มี  
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๕ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี  ๕ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย มี ๕ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี 
๕ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี  ๕ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๕ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย มี  ๕ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ 
ในฌานปจจัย มี ๕ วาระ   ในมัคคปจจัย มี ๕ วาระ   ในสัมปยตุตปจจัย มี ๕ 
วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ    ในอัตถิปจจัย มี ๕ ปจจัย    ในนัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
 

                                          ปจจนียนัย   

                                      ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๔๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิต     อาศัยธรรมที่เปนจิต   เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยอเหตุกจิต. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  จิต ฯลฯ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยจิตท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
                  ๒.  ธรรมที่ไมใชจิต     อาศัยธรรมที่ไมใชจิต   เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชจิต    ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ  ขันธ ๒ ฯลฯ                        
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         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
         โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                ๓.  ธรรมที่เปนจิต    อาศัยธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  จิต  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต  ซึ่งเปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  จิต  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  จิต   อาศัยหทยวัตถุ 
                ๔.  ธรรมที่เปนจิต  และธรรมท่ีไมใชจิต    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ  ๒,  จิต  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชจิต 
ซึ่งเปนอเหตุกะ,  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  จิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยหทย- 
วัตถุ. 
                ๕.  ธรรมที่ไมใชจิต  อาศัยธรรมที่เปนจติ  และธรรม 
ที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑  ที่ไมใชจิต  ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ  และจิต,  ขันธ ๒  ฯลฯ 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๒  และกฏัตตารูป   อาศัยขันธ ๑ ที ่
ไมใชจิต  และจิต,  ขันธ ๒  ฯลฯ  
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         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    ขันธทีไ่มใชจิต     อาศัยจิต    และหทยวัตถุ, 
โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยยอุทธัจจะ   อาศัยจิตท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
 

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

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

                       ๙.  นปจฉาชาตปจจัย    ๑๐. นอาเสวนปจจัย 
               เพราะนปจฉาชาตปจจัย    ฯลฯ  เพราะนอาเสวนปจจัย 
 

                                          ๑๑. นกัมมปจจัย                          

         [๔๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิต    อาศัยธรรมที่เปนจิต   เกิดขึน้ 
เพราะนกัมมปจจัย  
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         คือ  สมัปยุตตเจตนา  อาศัยจิต. 
                ๒.  ธรรมที่ไมใชจิต    อาศัยธรรมที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต. 
         พาหิรรปู...  อาหารสมุฏฐานรูป...   อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
                ๓.  ธรรมที่ไมใชจิต  อาศัยธรรมที่เปนจติ   และธรรม 
ที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจยั 
         คือ  สมัปยุตตเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต  และจิต 
                                                  ฯลฯ 
     

                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๔๘]  ในนเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในนอนนัตรปจจัยมี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย มี 
๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี๕ วาระ     ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มีวาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ   ใน 
นฌานปจจัย มี ๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย  ม ี
๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ    ใน 
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๔๙]   เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . .   ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ. 
                                               ฯ ล ฯ 
 

                                      ปจจนียานุโลมนัย 
                              การนับจํานวนวาระปจจนียะ 
         [๕๐]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ. . .    ใน 
อนันตรปจจัย มี ๕ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ    ในมัคคปจจัย มี ๓ 
วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
         สหชาตวาระ   เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 46 

                                          ปจจยวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
         [๕๑]  ๑.  ธรรมที่ไมใชจิต  อาศัยธรรมที่เปนจิต  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธ และจิต  สมฏุฐานรูป  อาศัยจิต,   ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ   ขันธ  ๒. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชจิต  อาศัยธรรมที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ  ๑   ที่ไมใชจิต 
ฯลฯ ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ   มหาภูตรูป,   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต 
อาศัยหทยวัตถุ. 
                   ๓.  ธรรมที่เปนจิต    อาศัยธรรมที่ไมใชจิต   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต,   จิต   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต. 
ในปฏิสนธิขณะ  จิต  อาศัยหทยวัตถุ. 
                   ๔.  ธรรมที่เปนจิต   และธรรมที่ไมใชจิต   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒,  จิต   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชจิต 
ฯลฯ ขันธ ๒.                                    
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         จิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ    ขันธ ๒,  จิต  และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่ไม 
ใชจิต  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชจิต   อาศัยธรรมที่เปนจิต   และธรรม 
ที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชจิต   และ 
จิต ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต   อาศัยจิตและหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒  และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่ไมใชจิต 
และจิต  ฯลฯ  ขันธ ๒.  
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต    อาศัยจิตและหทยวัตถุ. 
 
           ๒.  อารัมมณปจจยั 
         [๕๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิต      อาศัยธรรมที่เปนจิต     เกดิขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย  ม ี๑ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                  ๒.  ธรรมที่ไมใชจิต    อาศัยธรรมที่ไมใชจิต   เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชจิต  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต   อาศัยหทยวัตถุ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 48 

         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักษุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ   อาศัยกายายตนะ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต 
อาศัยหทยวัตถุ. 
                ๓.  ธรรมที่เปนจิต    อาศัยธรรมที่ไมใชจติ     เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   จิต  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต,  จิต    อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต   อาศัยหทยวัตถุ. 
         จักษุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
                 ๔.  ธรรมที่เปนจิต  และธรรมท่ีไมใชจิต    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิต  อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชจิต  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิต  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิณะ   จักษุวิญญาณ    และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย    อาศัย 
จักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยกายายตนะ. 
                 ๕.  ธรรมที่ไมใชจิต   อาศัยธรรมที่เปนจิต     และธรรม 
ที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชจิต   และจิต  ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต   อาศัยจิต   และหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ   ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต  อาศัยจิต  และหทยวัตถุ.  
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         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ          
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักษุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ   และจักขุ- 
วิญญาณ ฯลฯ  อาศัยกายายตนะ  และกายวิญญาณ. 
                                                ฯ ล ฯ  

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

                                            ปจจนียนัย   

                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๕๔]  ๑.  ธรรมที่ไมใชจิต   อาศัยธรรมที่เปนจิต    เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยอเหตุจิต. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  อาศัยจิตท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชจิต   อาศัยธรรมที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย  
         คือ   ขันธ ๒   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชจิต   ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกะปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว.  
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         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักษุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  ขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ   อาศัยกายายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต   ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
         โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธ 
ทั้งหลาย  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
                ๓.  ธรรมที่ไมใชจิต  อาศัยธรรมที่ไมใชจติ   เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  จิต   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต  ซึ่งเปนอเหตุกะ,  จิต   อาศัย 
หทยวัตถุ. 
         อเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    จิต   อาศัยหทยวัตถ,ุ    จักขุวิญญาณ   อาศัย 
จักขายตนะ ฯลฯ  อาศัยกายายตนะ. 
                ๔.  ธรรมที่ไมใชจิต  อาศัยธรรมที่ไมใชจติ  เกิดขึ้น 
ที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒, จิต   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ทีไ่มใชจิต 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  อาศัยกายายตนะ.  
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                ๕.  ธรรมที่ไมใชจิต  อาศัยธรรมที่เปนจติ  และธรรม 
ที่ไมใชจิต  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชจิต  ซึ่งเปน 
อเหตุกะ  และจิต  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต    อาศัยจิต  และหทยวัตถุ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    ขันธทัง้หลายท่ีไมใชจิต     อาศัยจิต   และ 
หทยวัตถุ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักษุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ   และจักขุ- 
วิญญาณ ฯลฯ  อาศัยกายายตนะ ฯลฯ 
         โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และจิต. 
                                                 ฯลฯ 
 

                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๕๕]  ในนเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ที ่๕ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ    ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  
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มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

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

                                     ปจจานียานุโลมนัย 
                       การนับจํานวนวาระในปจจานียานุโลม 
         [๕๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในอารมัมณปจจัย  มี ๕ วาระ...   ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
         นิสสยวาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                    สงัสัฏฐวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจัย 
         [๕๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชจิต   เจือกับธรรมท่ีเปนจิต   เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  เจือกับจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                   ๒.  ธรรมท่ีไมใชจิต  เจือกับธรรมท่ีไมใชจิต   เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย                                                              
         คือ  ขันธ ๒ เจือกับธรรมที่ไมใชจิต, ขันธ ๑ เจือกับขันธ ๒ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชจิต   เจือกับธรรมท่ีไมใชจิต   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต  เจือกับขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                   ๔.  ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ เจือกับธรรม 
ที่ไมใชจิต เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ และจิต เจือกับขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ฯลฯ ขันธ ๒. 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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                ๕.  ธรรมที่ไมใชจิต เจือกับธรรมท่ีเปนจิต และธรรม 
ที่ไมใชจิต เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และจิต ฯลฯ ขันธ ๒ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ        
                                                   ฯลฯ 

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

                                               ปจจนยีนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๖๐]  ในนเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ    ในนอธปิติปจจัย  มี ๕  วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  ม ี ๕ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
         การนับทั้งสองวาระนอกน้ีก็ดี    สัมปยุตตวาระก็ดี     พึงกระทําอยางนี้ 
ทั้งหมด.                       
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                                       ปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
         [๖๑] ๑. ธรรมที่ไมใชจิต   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุธรรมท่ีไมใชจิต    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                  ๒. ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุธรรมท่ีไมใชจิต  เปนปจจัยแกจิต  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                  ๓. ธรรมที่ไมใชจิต  เปนปจจัยแกกรรมที่เปนจิต และ 
ธรรมที่ไมใชจิต  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุธรรมท่ีไมใชจิต   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ,    จิต   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

                                       ๒. อารัมมณปจจัย 
         [๖๒] ๑. ธรรมที่เปนจิต   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต   ดวย 
ำนาจของอารัมมณปจจัย  
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         คือ  จิต  ปรารภจิต   เกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๒) 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต  ปรารภจิต   เกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓) 
         จิต  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ปรารภจิต   เกิดข้ึน. 
                ๔.  ธรรมที่ไมใชจิต      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลใหทาน   รกัษาศีล   กระทําอุโบสถกรรม   แลวพิจารณา 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น   ยอมยนิดี  ยอมเพลดิเพลินยิ่ง   เพราะปรารภกุศลนั้น  ราคะ 
ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ  โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน 
         พิจารณากุศลที่ตนอบรมมาดีแลวในกาลกอน ฯลฯ 
         ออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลาย  ออกจากมรรคแลว  พิจารณามรรค,  พิจารณาผล, 
พิจารณานิพพาน. 
         นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,   แกมรรค,  แกผล,   แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลาย  พิจารณากิเลสที่ละแลว  ที่ไมใชจิต  พิจารณากิเลส 
ที่ขมแลว  รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดข้ึนในกาลกอน. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ และ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 57 

         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยธรรมท่ีไมใชจิต ดวยเจโตปริยญาณ. 
         อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ  อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ 
         รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักษุวิญญาณ  ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกอิทธิวิญญาณ, แกเจโตปริยญาณ, 
แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,   แกยถากัมมูปคญาณ,   แกอนาคตังสญาณ,    แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย                                     
                ๕.  ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนตน  ที่วาบุคคลใหทาน ฯลฯ 
ไมมีแตกตางกัน   ขอท่ีตางกันมีแตวา  รูปายตนะเปนปจจัยแกจักษุวิญญาณ ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ    เปนปจจัยแกกายวิญญาณ,    ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต    เปน 
ปจจัยแกอิทธิวิญญาณ ฯลฯ   แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                ๖.  ธรรมที่ไมใชจิต  เปนปจจัยแกธรรมเปนจิตและ 
ธรรมที่ไมใชจิต  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนตน  ที่วาบุคคลใหทาน ฯลฯ 
ไมมีแตกตางกัน   ขอท่ีตางกันมีแตวา  รูปายตนะเปนปจจัยและก็จักษุวิญญาณ  และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  ฯลฯ 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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                  ๗.  ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ เปนปจจัยแก 
ธรรมที่เปนจิต  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ   จิต  ปรารภจิต    เเละสัมปยุตตขันธทั้งหลาย มี ๓ วาระ (วาระ 
ที่ ๗-๘-๙) 
 

                                        ๓. อธิปติปจจัย 
         [๖๓] ๑.  ธรรมที่เปนจิต   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         จิต   ทาํจิตใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ยอมเกิดข้ึน. 
                  ๒.  ธรรมที่เปนจิต  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต     ทําจิตใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         จิตตาธิปติธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.                                               
                  ๓.  ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และ 
ธรรมที่ไมใชจิต  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
         จิต  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    ทําจิตใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลว   ยอมเกิดข้ึน. 
                ๔.  ธรรมที่ไมใชจิต   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ  ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ 
         บุคคลกระทํากุศลธรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทํากุศลธรรมน้ันใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
         พิจารณากุศลธรรมที่ตนอบรมมาดีแลวในกาลกอน ฯลฯ 
         ออกจากฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรคแลว     พิจารณามรรค,     ผล  ฯลฯ 
นิพพาน ฯลฯ   กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน  แกมรรค,  แกผล,  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลกระทําจักษุ ฯลฯ    หทยวัตถุ ฯลฯ     ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะ 
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะ ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ 
ยอมเกิดข้ึน.  
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         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชจิต     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         คําอธิบายทั้งสองอยางนี้   เหมือนกับคําอธิบายตามบาลีตอนตน  ไมมี 
แตกตางกัน  พึงกระทําท้ังอารัมมณาธิปติ  และสหชาตาอธิปติ. 
                  ๖.  ธรรมที่เปนจิต    และธรรมที่ไมใชจติ    เปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนจิต  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ แมทั้ง ๓ วาระ (วาระที่๗ - ๙) 
         ธรรมท่ีพึงทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ก็เปนอารมัมณาธิปติ 
อยางเดียว.                
                                           

                                       ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๖๔] ๑.  ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  จิตที่เกิดกอนๆ   เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลังๆ   ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                  ๒.  ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมเปนจิต 
อํานาจของอนันตรปจจัย  
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         คือ   จิตท่ีเกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ที่ไมใชจิตท่ีเกิด 
หลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         จิต   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                ๓.  ธรรมที่เปนจิต  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต    และ 
ธรรมที่ไมใชจิต  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  จิตท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกจิต ที่เกิดหลัง ๆ และสมัปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                 ๔.  ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิตท่ีเกิดกอน  ๆ  ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         แม ๒ วาระเหลาน้ัน  (วาระที่ ๕ - ๖)  พึงกระทําโดยบริบูรณ   เหมือน 
กับขอความตามบาลีที่มีอยูตอนตน. 
                 ๗.  ธรรมที่เปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต  เปนปจจัย 
ธรรมที่เปนจิต  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         คือ  จิตที่เกิดกอน ๆ   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย    เปนปจจัยแกจิต 
ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย ฯลฯ 
         พึงถามถึงมูล.   (วาระที่ ๘) 
         จิตท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่ไมใชจิตท่ีเกิดหลังๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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         จิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล.   (วาระที่ ๙) 
         จิตท่ีเกิดกอน ๆ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกจิตที่เกิด 
หลัง ๆ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
   

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

                                     ๙. อุปนิสสยปจจัย 
         [๖๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         จิต   เปนปจจัยแกจิต     ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
(วาระที่ ๑ - ๒ - ๓)  
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                ๔.  ธรรมที่ไมใชจิต       เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจติ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาใหทาน ฯลฯ  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         เขาไปอาศัยศีล ฯลฯ   เสนาสนะ  ใหทาน ฯสฯ   ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ    เปนปจจัยแก 
มรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                ๕.  ธรรมที่ไมใชจิต  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิตดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         แม ๒ วาระเหลาน้ี   (วาระที่ ๕ - ๖)   พึงกระทําใหสมบูรณ  เหมือน 
กบัขอความตามบาลี   ทีม่ีอยูขางตน ไมมีแตกตางกัน. 
                ๗.  ธรรมที่เปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนจิต  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณปูนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
         จิต    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    เปนปจจัยแกจิต    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ   (วาระท่ี ๗ - ๘ - ๙)  
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                                        ๑๐. ปุเรชาตปจจัย 
         [๖๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิต    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ    หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรปูดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักษุวิญญาณ  ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ    ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักษุวิญญาณ ฯลฯ 
กายายตนะ ฯลฯ   หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๒.  ธรรมที่ไมใชจิต   เปนปจจัย  แกธรรมที่เปนจิต 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน    อารมัมณปุเรชาตะ    และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน  
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         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                ๓.  ธรรมที่ไมใชจิต  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต  และ 
ธรรมที่ไมใชจิต  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ                    
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ   กายายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณ และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย.  
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         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย.        
 

                                     ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
         [๖๗] ๑.  ธรรมท่ีเปนจิต     เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิต 
ดวยอํานาจของปจฉาปจจัย ฯลฯ 
                  ๒.  ธรรมที่เปนจิต     เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจติ    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ 
                  ๓.  ธรรมที่เปนจิต   และธรรมที่ไมใชจิต    เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชจิต    ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ 
 

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

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

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

                              ๒๐. วิปปยุตตปจจัย 
         [๗๒] ๑. ธรรมที่เปนจิต  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ   และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                  ๒.  ธรรมที่ไมใชจิต  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต  เปนปจจัยแกกฏัตตารูป. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต   เปนปจจัยแกหทยวัตถุ,   หทยวัตถุ   เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ 
กายายตนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ. 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต   ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ   ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิตท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                ๓.  ธรรมที่ไมใชจิต  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต  ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย 
         ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ   เปนปจจัยแกวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ   เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ.  
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         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิต   เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจติ   และ 
ธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ    หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกจิต     และสมัปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ  กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
                  ๕.  ธรรมที่เปนจิต   และธรรมที่ไมใชจิต    เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชจิต  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ 
                                                   ฯลฯ 
      

                                           ๒๑. อัตถิปจจัย 
         [๗๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิต  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
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         มี ๒  อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
                ๒.  ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ ฯลฯ 
                ๓.  ธรรมที่ไมใชจิต  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิต   เปนปจจัยแกจิต ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๑ ที่ไมใชจิต  ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกจิต   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
         พิจารณาจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ    โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ 
เหมือนกับปุเรชาตะ ฯลฯ 
                ๔.  ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต   และ 
ธรรมที่ไมใชจิต ดวยอํานาจอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน สหชาตะ  ไดแก  
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         ขันธ  ๑  ที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกขันธ ๒, จิต และจิตตสมุฏฐานรูป 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         ในปฏสินธิขณะ ขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต   และสัมปยุตตขันธทั้ง 
หลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
         พิจารณาจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถ ุ ฯลฯ  เหมือนกับปุเรชาตะ  ฯลฯ 
                ๕.  ธรรมที่เปนจิต  และธรรมท่ีไมใชจิต  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชจิต   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง   คือที่เปน สหชาตะ,   สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ 
ปจฉาชาตะ,  ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ  อินทริยะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่ไมใชจิต  และจิต  เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูป  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ   ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จิตและหทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต    ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
         แมในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  มีทั้ง   ๒  ขอ 
         ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก 
         จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย.  
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         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         จิตและมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
กอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อาหาระ  ไดแก 
         จิต,   สัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เกิดภายหลัง   และกพฬีการาหาร   เปน 
ปจจัยแกกายเหลาน้ี    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก 
         จิต,  สัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เกิดภายหลัง    และรูปชีวิตินทรีย   เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 

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

                                           ปจจนียนัย 
         [๗๕]  ๑.  ธรรมที่เปนจิต   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                   ๒.  ธรรมที่เปนจิต    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,     เปนปจจัย    ดวยอํานาจ 
ของปจฉาชาตปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่เปนจิต   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต   ดวย 
ธรรมที่ไมใชจิต   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.                                              
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชจิต   เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจติ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย    ดวยอาํนาจของสหชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจยั,   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
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                ๕. ธรรมที่ไมใชจิต  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                ๖.  ธรรมที่ไมใชจิต   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และ 
ธรรมที่ไมใชจิต   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                ๗.  ธรรมที่เปนจิต   และธรรมท่ีไมใชจิต   เปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนจิต   ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของอุปนิสยปจจัย 
                ๘.  ธรรมที่เปนจิต   และธรรมท่ีไมใชจิต   เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชจิต   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                ๙.  ธรรมที่เปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต   เปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนจิต   และธรรมท่ีไมใชจติ    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๖]   ในนเหตุปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ.  
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                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๗๗]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. . . ฯลฯ 
ในนสมนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในน 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง    ม ี ๓ วาระ    ในนมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ    ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 

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

                                    ๒.   อารัมมณปจจัย 
         [๘๐]  ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก    อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก    เกิด 
ขึ้น  เพราะอารัมมณปจจยั  
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         คือ   ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนเจตสิก,  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                ๒.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก       อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิต   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                ๓.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก  อาศัย 
ธรรมที่เปนเจตสิก  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิต    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนเจตสิก   ฯลฯ   อาศัย 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                ๔.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก       อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  จิต   อาศัยหทยวัตถุ. 
                ๕.  ธรรมที่เปนเจตสิก       อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก  อาศัยหทยวัตถุ. 
                ๖.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจยั  
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         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  จิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                ๗.  ธรรมที่เปนเจตสิก  อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก    และ 
ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจยั 
         คือ  ขันธ ๒    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนเจตสิก   และจิต    ฯลฯ  อาศัย 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเจตสิก  และจิต  ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเจตสิก  และหทยวัตถุ 
ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒ . 
                ๘.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก   และ 
ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจยั 
         คือ  ในปฏสินธิขณะ     จิต    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก   และ 
หทยวัตถุ. 
                ๙.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก  อาศัย 
ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก   เกิดขึ้น  เพราะอารัม- 
มณปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๒  และจิต   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนเจตสิก 
และหทยวัตถุ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
  

                                           ๓. อธิปติปจจัย 
         [๘๑] ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก  อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก   เกดิ 
ขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย  ฯลฯ  
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                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๘๒]   ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี 
๕ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๕ วาระ   ในกัมมปจจัย มี  ๙ วาระ   ในปจจัย 
ทั้งปวง   มี  ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 

                                            ปจจนียนัย 
                                           ๑.   นเหตุปจจัย 
         [๘๓]  ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก  อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก  เกิด 
ขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๒    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนเจตสิก    ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก   อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   จิต   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก   ซึง่ 
เปนอเหตุกะ 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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                ๓.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก   อาศัย 
ธรรมที่เปนเจตสิก   เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธที่เปนเจตสิก  ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                ๔.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก       อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิตซ่ึงเปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยจิต. 
         หทยวัตถุ  อาศัยจิต  จิต  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑  ฯลฯ  สวนอสัญญสัตว  ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป 
๑ ฯลฯ 
                ๕.  ธรรมที่เปนเจตสิก       อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิตซ่ึงเปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิต. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก    อาศัยหทยวัตถุ. 
         โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยจิต    ที ่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                ๖.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือสัมปยุตตขันธทั้งหลาย     และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยจิตซ่ึงเปน 
อเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ      สัมปยุตตขันธทั้งหลาย       และกฏัตตารูป 
อาศัยจิต.                                                                                   
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  จิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทย- 
วัตถุ. 
                ๗.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และอาศัยธรรมที่เปนเจตสิก  และ 
ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนเจตสิก    ซึ่งเปนอเหตุกะและจิต 
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเจตสิกและจิต 
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๒    อาศัยขันธ ๑   ที่เปนเจตสิก   และ 
หทยวัตถุ  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และจิต. 
                ๘.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก  และ 
ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เกิดขึ้น   เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก     ซึ่งเปน 
อเหตุกะและจิต,    จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก    ซึ่งเปน 
อเหตุกะและมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก 
และจิต 
         ในอเหตุกปฎิสนธิณะ   กฏัตตารูป     อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในเหตุกปฏิสนธิขณะ   จิต   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก   และ 
หทยวัตถุ. 
                  ๙.  ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก  อาศัย 
ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก  เกิดขึน้  เพราะนเหตุ- 
ปจจัย                                               
         คือ   ขันธ ๒   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนเจตสิก ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ   และจิต. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๒  และกฏัตตรปู    อาศัยขันธ ๑   ที ่
เปนเจตสิก   และจิต. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒  และจิต อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเจตสิก 
และหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
 

                                    ๒. อารัมมณปจจัย 
         [๘๔] ๑. ธรรมที่ไมใชเจตสิก      อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก 
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                ๒.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก       อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
                ๓.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก        อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก 
และธรรมท่ีไมใชเจตสิก  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก   และจิต. 
         จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ วาระ ฯลฯ. 
 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๘๕]   ในนเหตุปจจัย    มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี  ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี  ๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย มี ๖ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย  มี 
๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโน 
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                    อนุโลมปจจนียนัย 
                       การนับจํานวนวาระอนุโลมปจจนียะ 
         [๘๖]  เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ . . . ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                                    ปจจนียานุโลมนัย 
                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๘๗]  เพราะนเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ . . .   ฯลฯ 
ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอาเสวนปจจัย 
มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในมัคค- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
         สหชาตวาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
 
 
 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 88 

                                      ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย  

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
         [๘๘] ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก   อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         มี ๓ วาระ  เหมือนกบัปฏิจจวาระ   (วาระท่ี ๑-๓). 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก       อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยจิต. 
         จิต   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ   กฏัตตารูป   อาศัยจิต,   หทยวัตถุ   อาศัยจิต,  จิต 
อาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                  ๕.  ธรรมที่เปนเจตสิก       อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิต,  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ที่เปน 
เจตสิก   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ วาระ. 
                  ๖.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิต. 
         จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  พึงทําท้ัง ๒ วาระ. 
                ๗.  ธรรมที่เปนเจตสิก  อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก    และ 
ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเจตสิก,  จิต  และหทยวัตถุ ฯลฯ  อาศัย 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  พึงทําท้ัง ๒ วาระ. 
                ๘.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และ 
ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก  และจิต. 
         จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก     และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
         จิตอาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก   และหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  พึงทําท้ัง ๓ วาระ. 
                ๙.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก  อาศัย 
ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก  เกิดขึน้    เพราะเหตุ- 
ปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๒   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ  ๑    ที่เปนเจตสิก 
และจิต  ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
         ขันธ ๒   และจิต   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนเจตสิก    และหทยวัตถุ  ฯลฯ 
อาศัยขันธ  ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ   พึงทําท้ัง ๒ วาระ. 
 
                                     ๒. อารมัมณปจจัย 
         [๘๙] ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก  อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก  เกิด 
ขึ้น   เพราะอารัมมณปจจยั    ม ี๓ วาระ    เหมือนปฏิจจวาระ    (วาระที่ 
๑-๒-๓) 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ    จักขุวิญญาณ    อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ    กายวิญญาณ    อาศัย 
กายายตนะ,   จิต  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                  ๕. ธรรมที่เปนเจตสิก  อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท้ังสหรคตดวยจักขุวิญญาณ    อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ 
อาศัยกายายตนะ.                                                                         
         สัมปยตุตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิต. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  พึงทําท้ัง ๒ วาระ.  
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                ๖.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เกิดขึ้น   เพราะอารัมมณปจจยั 
         คือ   จักขุวิญญาณ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ 
อาศัยกายายตนะ ฯลฯ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  มี ๑ วาระ                                                                        
                ๗.  ธรรมที่เปนเจตสิก  อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก  และ 
ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจยั 
         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ     ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ    และจักขุ- 
วิญญาณ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ   และจักขายตนะ 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒,  ฯลฯ  ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ 
         ขันธ ๒  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต  ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
         ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก  และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  มี ๒ วาระ. 
                ๘.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก 
และธรรมท่ีไมใชเจตสิก  เกิดขึ้น  เพราะอารมัมณปจจัย 
         คือ  จักขุวิญญาณ  อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ   และ 
จักขายตนะ   ฯลฯ   ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ 
         จิต  อาศัยขันธทั้งหลาย   ที่เปนเจตสิก   และหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  มี  ๑ วาระ.  
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                  ๙.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก  อาศัย 
ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก     เกิดขึ้น     เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   และจักขุวิญญาณ   อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยจักขุ- 
วิญญาณ   และจักขายตนะ ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
         ขันธ ๒  และจิต   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเจตสิก   และหทยวัตถุ  ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  มี ๑ วาระ. 
                                                ฯลฯ 
 

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

                                           ปจจนียนัย 
                                        ๑. นเหตุปจจัย 
         [๙๑] ๑. ธรรมที่เปนเจตสิก   อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก  เกิด 
ขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   เจตสิกที่เปนอเหตุกะ ฯลฯ   มี ๙ วาระ   แมปญจวิญญาณ   พึง 
กระทําเหมือนอารัมมณปจจัย  โมหะ   มีใน ๓ วาระเทาน้ัน  วาระท้ังปวง   ผูมี 
ปญญาพึงกระทําโดยปวัตติ   และปฏิสนธิ.  
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                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๙๒]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย มี 
๓  วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ     ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัยมี ๑ วาระ   ใน 
นฌานปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย มี 
๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ    ในโนนตัถิปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 

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

                                        ปจจนียานุโลมนัย               

                           การนบัจํานวนวาระปจจนียานุโลม 
         [๙๔]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . .   ใน 
อนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ    ในมัคคปจจัย มี ๓ 
วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                    สงัสัฏฐวาระ 
                                      อนุโลมนัย       

                                    ๑. เหตุปจจัย 
         [๙๕] ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก       เจือกับธรรมท่ีเปนเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนเจตสิก ฯลฯ  เจือกับขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                  ๒.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เจือกับธรรมที่เปนเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต  เจือกับขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ. 
                  ๓.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก  เจือ 
กับธรรมท่ีเปนเจตสิก  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   และกับขันธ ๑   ที่เปนเจตสิก  ฯลฯ   เจือกับ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ. 
                  ๔.  ธรรมที่เปนเจตสิก       เจือกับธรรมท่ีไมใชเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ   สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  เจือกับจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ. 
                  ๕.  ธรรมที่เปนเจตสิก  เจือกับธรรมที่เปนเจตสิก  และ 
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   เจือกับขันธ ๑   ที่เปนเจตสิก   และจิต ฯลฯ   เจือกับ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธขิณะ ฯลฯ. 
                                                 ฯลฯ 
 

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

                                              ปจจนยีนัย 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๙๗] ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก  เจือกับธรรมที่เปนเจตสิก 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         พึงกระทําเปน ๕ วาระ  อยางนี้. 
         โมหะ   มีใน ๓ วาระ  เทาน้ัน ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 96 

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๙๘]  ในนเหตุปจจัย   ม ี๕ วาระ    ในนอธปิติปจจัย    มี ๕ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๕ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ   ในนมคัคปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
         การนับจํานวนวาระอีกสองนัยนอกนี้ก็ดี  สมัปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทํา 
อยางนี้.                                 
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                                           ปญหาวาระ                            

                                           อนุโลมนัย      

                                         ๑. เหตุปจจยั 
         [๙๙]  ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ. 
                   ๒.  ธรรมที่เปนเจตสิก    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจต- 
สิก  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก  เปนปจจัยแกจิต  และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ. 
                   ๓.  ธรรมที่เปนเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก 
ธรรมที่เปนเจตสิก   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, 
จิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ.  
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                                      ๒. อารัมมณปจจัย 
         [๑๐๐] ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจต- 
สิก  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก    ปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก 
ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงถามถึงมูล.   (วาระที่ ๒) 
         จิต  ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก  ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี ๓) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก   และจิต   ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก 
ยอมเกิดข้ึน. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
เจตสิก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  พระอริยะท้ังหลาย  ออกจากมรรค ฯลฯ  พิจารณาผล   พิจารณา 
นิพพาน. 
         นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,   แกผล,   แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.                                   
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชเจตสิก 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภ 
จักษุเปนตนน้ัน   จิต   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
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         บุคคลรูซึ่งจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ซึ่งเปนธรรมท่ีไมใช 
เจตสิก   ดวยเจโตปริยญาณ. 
         อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ  อาภิญจัญญายตนะ ฯลฯ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชเจตสิก    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,   แกเจโต- 
ปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ, 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                ๕.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก     เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
เจตสิก  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ   พระอริยะท้ังหลาย   ออกจากมรรค ฯลฯ  พิจารณานิพพาน  มี 
คําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีขางตน. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุขันธที่ไมใชเจตสิก   โดย 
ความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         บุคคลรูซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิก  ดวยเจโตปริยญาณ. 
         อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ  อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะ.                                     
         รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชเจตสิก    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,     แกเจโต- 
ปริยญาณ,  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากัมมูปคญาณ, แกอนาคตังสญาณ, 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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                ๖.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
เจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยัจัย 
         คือ  พระอริยะท้ังหลาย  ออกจากมรรค ฯลฯ  พิจารณานิพพาน มีคํา 
อธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีขางตน. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชเจตสิก 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภ 
จักษุเปนตนน้ัน   จิต  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ     เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ     และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชเจตสิก    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,   แกเจโต- 
ปริยญาณ,   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, แกยถากมัมูปคญาณ,  แกอนาคตังสญาณ, 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                ๗.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก     ปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก 
และจิต  ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงถามถึงมูล.   (วาระที่  ๘) 
         จิต   ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก  และจิต  ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี ๙)  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก  และจิต  ปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก 
และจิต   ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                        ๓. อธิปติปจจัย 
         [๑๐๑]  ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก 
เจตสิก     ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลาย    ที่เปนเจตสิก    ทําขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนเจตสิก   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล.   (วาระที่ ๒) 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         จิต  ทําขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ ไดแก  
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         อธิปติธรรมที่เปนเจตสิก     เปนปจจัยแกจิต     และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี ๓) 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก   และจิต     ทําขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิกให 
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนเจตสิก    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,   จิต 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                ๔.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
เจตสิก  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         พระอรยิะท้ังหลาย ฯลฯ ทํานิพพาน ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา. 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,    แกมรรค,  แกผล  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิก  ใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ครัน้กระทําจักษุ 
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   จิต    ยอมเกิดข้ึน.  
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         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชเจตสิก       เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                ๕.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
เจตสิก  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         พระอรยิะท้ังหลาย ฯลฯ ทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
มีคําอธิบายเหมือนกับคําภาษาบาลีขางตน. 
         บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะการกระทําจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ 
ขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิกใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทําจักษุ 
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทฏิฐิ  ยอม 
เกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชเจตสิก   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
                ๖.  ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
เจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก  ดวยอํานาจอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก  
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         พระอรยิะท้ังหลาย ฯลฯ พิจารณานิพพาน ฯลฯ มีคําอธิบายเหมือนกับ 
ขอความตามบาลีขางตน. 
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําขันธหลายที่ไมใช 
เจตสิกใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทาํขันธนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก  และจิต   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชเจตสิก    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๗.  ธรรมที่เปนเจตสิก       และธรรมที่ไมใชเจตสิก 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ. 
         มี ๓ วาระ  เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว  (วาระท่ี ๗-๘-๙) 
 

                                     ๔. อนันตรปจจัย 
         [๑๐๒] ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
เจตสิก  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท้ังเปนเจตสิก  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจอนันตรปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี  ๒)  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิกท่ีเกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกจิตท่ีเกิดหลัง ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล  (วาระที่ ๓) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิกท่ีเกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ี 
เปนเจตสิกท่ีเกิดหลัง ๆ  และจิต    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                ๔.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
เจตสิก  ดวยอํานาจอนันตรปจจัย 
         คือ   จิตท่ีเกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                ๕.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก   เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
เจตสิก  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         พึงกระทําเปน ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖)   ดังท่ีกลาวมา  พึงยังคํา 
อธิบายใหบริบูรณ  เหมือนกับบาลีขางตน   ไมมีแตกตางกัน. 
                ๗.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
         อาวัชชนะก็ดี  วุฏฐานะก็ดี  ไมมี.  
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                 ๕. สมนันตรปจจยั ฯลฯ   ๘. นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ 
         ฯลฯ เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย     มี ๙ วาระ 
เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
         ฯลฯ เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ 
เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
         ฯลฯ เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ 
เหมือนกับปจจยวาระ. 
 

                                 ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๑๐๓] ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
เจตสิก   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๒)   ม ี๓ อุปนิสสยะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก    เปนปจจัยแกจิต  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล  (วาระที่ ๓)  ม ี๓ อุปนิสสยะ.  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก 
และจิต  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                ๔.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
เจตสิก   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัย  อุตุ ฯลฯ   โภชนะ ฯลฯ  เสนาสนะ,     จิต  แลว 
ใหทาน ฯลฯ  ทําลายสงฆ.                                            
         อุตุ ฯลฯ  โภชนะ  ฯลฯ   เสนาสนะ  ฯลฯ  จิต  เปนปจจัยแกศรัทธา 
ฯลฯ   แกปญญา   แกราคะ ฯลฯ   แกความปรารถนา   แกสุขทางกาย   แกทุกข 
ทางกาย   แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของ อุปนิสสยปจจัย. 
                ๕.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
เจตสิก  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัย   อุตุ ฯลฯ   โภชนะ ฯลฯ   เสนาสนะ,    จิต   แลว 
ใหทาน ฯลฯ   มี ๓ วาระ   (วาระที่  ๔-๕-๖)   มีคําอธิบายเหมือนกับขอความ 
ตามบาลีขางตน  ไมมีแตกตางกัน.  
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                    ๗.  ธรรมที่เปนเจตสิก  และธรรมที่เปนเจตสิก 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก       ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย 
มี  ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
 

                                        ๑๐. ปุเรชาตปจจัย 
         [๑๐๔] ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
เจตสิก  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ    หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ   ยอมยนิดี  ยอมเพลดิเพลินยิ่ง   เพราะปรารภจักษุเปนตนน้ัน   จิต  ยอม 
เกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
เจตสิก  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  
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         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทยวัทตุ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ทีส่หรคตดวยจักขุวิญญาณ 
ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก    ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
                ๓.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
เจตสิก  และธรรมที่ไมใชเจตสิก  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒  อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ   ยอมยนิดี  ยอมเพลดิเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปนตนน้ัน  จิต   และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
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         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย  ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ฯลฯ 
กายายตนะ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
 

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

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

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

                                      ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย                   

         [๑๐๙] ๑.  ธรรมที่เปนเจตสิก     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
เจตสิก    ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
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         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
                ๒.   ธรรมที่ไมใชเจตสิก  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
เจตสิก ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         จิต   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ   จิต   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย, จิต เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย,   หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ. 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน   ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         จิต    ทีเ่กิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน   ดวยอํานาจ 
วิปปยุตตปจจัย. 
                ๓.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
เจตสิก ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
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         มี ๒ อยาง คือท่ีเปน สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
         ในปฏสินธิขณะ   หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ 
กายายตนะ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก    ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
                ๔.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
เจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ   หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก 
และจิต ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ 
กายายตนะ, ฯลฯ  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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                    ๕.  ธรรมท่ีเปนเจตสิก  และธรรมท่ีไมใชเจตสิก 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ ฯลฯ 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
เจตสก  และ รรมท ไมใ  เจตสก  ดวยอํานาจ องอตั  ปจจัย 
            ม ี๒ อยาง  คือทีเปน  ส  าตะ  แล  ปุเรฬาต  
           ท เปน  สทซาดะ  ไดแก                            
            จิค  เปนปจจัยยแกสัมปยุต  ชนั     และ.จิค สมุ ฐานรูปทงหลาย  ควย 
อํานาจ องอั   ปจจัยย. 
         ในปฏสิน  ิขณะ  จิ  ฯลฯ 
           ในปฎิสนิ  ณะ    หทยวัตถุ    เบหปจจัยแก  ัห  งหลายทีเปนเจตสิก 
แลจิค  ควยอํานาจของอั ถิปจจัย. 
           ท เปน  ปุเร าดะ  ไดแก 
          บุคคลพิจารณาจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  โคยความเบืหของไหเท ยง ฯลฯ 
เหหือนกบั ปุเรชา ะ  ไ  แคกคางกนั    
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                ๗.   ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ และ  สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ 
         ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ  ไดแก 
ขันธ ๒ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ  และจักขายตนะ   เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ   ขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก 
และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธ ๒    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธ 
๒ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก  เปนปจจัยแกขันธ ๒  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ วาระ 
                ๘.  ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง คือท่ีเปน สหชาตะ , สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ, 
ปจฉาชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ 
         ท่ีเปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ  และจักขายตนะ  เปนปจจัย 
แกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต  เปนปจจัยแก   จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 118 

         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก, จิต และมหาภูตรูป เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก   และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแกจิต  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๓ วาระ. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก            
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก    และจิต    ที่เกิดภายหลัง    เปนปจจัยแก 
กายน้ี  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก  และจิต  ที่เกิดภายหลัง  และกวฬีการาหาร 
เปนปจจัยแกกายน้ี  ดวยอํานาจอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกัน  อินทริยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนเจตสิก  และจิต ที่เกิดภายหลัง  และรปูชีวิตินทรีย 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                ๙.  ธรรมที่ไมใชเจตสิก และธรรมที่เปนเจตสิก 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ  และจักขายตนะ  เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒  และจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,  ขันธ ๒ ฯลฯ.  
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         ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ    และกายายตนะ   เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒   และกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,   ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ขันธ ๑  ที่เปนเจตสิก  และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ ๒  และจิต 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ วาระ. 
 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๑๑๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในกัมมปจจัย ๓ วาระ  ในวิปากปจจัยมี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัยมี ๓ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัยมี  ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย 
มี  ๙ วาระ. 
 

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

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

                                         ปจจานียานุโลมนัย 
                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๑๑๕]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . .  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ พึงกระทําอนุโลมมาติกา  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
                                           เจตสิกทุกะ   จบ  
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                            ๕๘.   จิตตสัมปยุตตทุกะ 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
         [๑๑๖]  ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม  อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  ขันธ ๑ อาศัย- 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                    ๒.  จิตตวิปปยุตตธรรม      อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                    ๓.  จิตตสัมปยุตตธรรม       และจิตตวิปปยุตตธรรม 
อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนจิตตสัมป- 
ยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                    ๔.  จิตตสัมปยุตตธรรม      อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ  กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทา- 
รูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                ๕.  จิตตสัมปยตุตธรรม      อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
                ๖.  จิตตสัมปยุตตธรรม       และจิตตวิปปยุตตธรรม 
อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
หทยวัตถุ   กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                ๗.  จิตตสัมปยตุตธรรม      อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
และจิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัย ขันธ ๑ ทีเ่ปนจิตตสัมปยุตตธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ๒. 
                ๘.  จิตตวิปปยุตตธรรม      อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
และจิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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         ในปฏสินธิขณะ  กฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลายเปนจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม และภูตรูปทั้งหลาย 
                     ๙.  จิตตสัมปยุตตธรรม  อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม  และจิตตวิปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒. 
         กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                      ๒. อารัมมณปจจัย 
         [๑๑๗] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ๑ เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                     ๒.  จิตตสัมปยุตตธรรม      อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตธรรม   อาศัย 
หทยวัตถุ.  
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                    ๓.  จิตตสัมปยุตตธรรม       อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
และจิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม 
และหทยวัตถุ  ฯลฯ  ขันธ ๒.  
                                                  ฯลฯ 
 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๑๑๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี ๓ 
วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอินทรยิปจจัย  มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสัมปยตุตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตต- 
ปจจัย มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ   ในนตัถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
วิคตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                             ปจจนยีนัย 
                                          ๑. นเหตุปจจัย 
         [๑๑๙] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม     อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๒    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนจิตตสัมปยุตตธรรม    ซึ่งเปน 
อเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย  
อุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
         พึงกระทําทั้ง ๙ วาระ ดังกลาวมา  พึงกําหนดในบทท้ังปวงวาอเหตุกะ 
โมหมูลอยางเดียวเทาน้ัน     พึงใหเต็ม. 
 

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

                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๑๒๑]  ในนเหตุปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี  ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.        
 

                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๑๒๒]   เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . .ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี  ๕ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๑๒๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ. . .ใน 
อนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในอัญญมัญญ- 
ปจจัย  มี ๖ วาระ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย   มี๑ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๑ 
วาระ ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ. 
         สหชาตวาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                         ปจจยวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
         [๑๒๔] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม      อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น     เพราะเหตุปจจัย     มี ๓ วาระ     (วาระที่๑-๓)    เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ 
                     ๔.  จิตตวิปปยุตตธรรม      อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๕.  จิตตสัมปยุตตธรรม      อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถ ุ
         ในปฏสินธิขันธ ฯลฯ 
                     ๖.  จิตตสัมปยุตตธรรม       และจิตตวิปปยุตตธรรม 
อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม    เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๗.  จิตตสัมปยุตตธรรม      อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
และจิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 131 

         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  และหทยวัตถุ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                      ๘.  จิตตวิปปยุตตธรรม      อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
และจิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                      ๙.  จิตตสัมปยุตตธรรม       และจิตตวิปปยุตตธรรม 
อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม  และจิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  และหทยวัตถุ 
ฯลฯ ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม    และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

                                       ๒.  อารัมมณปจจัย 
          [๑๒๕] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม      อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะอารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                 ๒.  จิตตสัมปยุตตธรรม      อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลาย   ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ 
อาศัยกายายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ. 
                 ๓.  จิตตสัมปยุตตธรรม     อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
และจิตตวิปปยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ   และจักขา- 
ยตนะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ   และกายายตนะ. 
         ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๑๒๖]   ในเหตุปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๖ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในกัมมปจจัย   มี ๙ วาระ   ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี๙ วาระ.  
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                                        ปจจนียนัย 
                                     ๑. นเหตุปจจัย 
         [๑๒๗] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม     อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น    เพราะนเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ    (วาระท่ี๑-๓)  เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
                     ๔.  จิตตวิปปยุตตธรรม      อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                     ๕.  จิตตสัมปยุตตธรรม      อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ 
อาศัยกายายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ   อาศัยหทย- 
วัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
อาศัยหทยวัตถุ. 
                      ๖.  จิตตสัมปยุตตธรรม       และจิตตวิปปยุตตธรรม 
อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                ๗.  จิตตสัมปยตุตธรรม      อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
และจิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ   และจักขา-  
ยตนะ ฯลฯ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยกายวิญญาณและกายายตนะ. 
         ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม    ซึ่งเปนอเหตุกะ 
และหทยวัตถุ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกะปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ    อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
และหทยวัตถุ. 
         อีก ๒ วาระ (วาระท่ี ๘ - ๙) พึงกระทํา  ทั้งปวัตติ   และปฏิสนธิ. 
                                                    ฯลฯ 
 

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
          [๑๒๘]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙  วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย   ม ี๔ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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                                     อนุโลมปจจนียนัย    

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
         [๑๒๙]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ฯลฯ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในโนนัตถ ิ
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 

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

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

                                           ปจจนียนัย 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๑๓๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนอธปิติปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนกัมมปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สมัปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                        ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
         [๑๓๔] ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลาย   ที่เปนจิตสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                     ๒.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลาย  ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  และจิตตวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลาย  ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

                                       ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๑๓๕] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย  
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         คือ   บคุคลใหทาน  ฯลฯ   ศีล ฯลฯ    กระทําซ่ึงอุโบสถกรรม   แลว 
พิจารณาซ่ึงกุศลกรรมนัน้    ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภกุศล 
กรรมน้ัน   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน 
         พิจารณากุศลกรรมที่ตนอบรมดีแลวในกาลกอน. 
         บุคคลออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน. 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรคแลว    พิจารณามรรค  พิจารณาผล, 
พิจารณากิเลสทั้งหลายท่ีละแลว,  ที่ขมแลว,  รูซึ่งกิเลสทั้งหลาย   ที่เคยเกิดข้ึน 
แลวในกาลกอน. 
         บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม   โดยความ 
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตตสัมปยุตตธรรม     ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
         อากาสานัญจายตนะ    เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ     อากิญจัญ- 
ญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ 
แกเจโตปริยญาณ,      แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,    แกยถากัมมูปคญาณ,   แก 
อนาคตังสญาณ,   แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                ๒.  จิตตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  พระอริยะท้ังหลาย  พิจารณานิพพาน.  
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         นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,    แกมรรค,     แกผล, 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ    หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตต- 
วิปปยุตตธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ 
แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,    แกยถากัมมูปคญาณ,   แกอนาคตังสญาณ,    แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 

                                           ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๑๓๖] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ  ศลี  ฯลฯ   อุโบสถกรรม ฯลฯ   กระทํากุศลนั้น  
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา    ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน.     
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         พิจารณากุศลกรรมที่เคยส่ังสมไวในกาลกอน ฯลฯ  ออกจากฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรคแลว  กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ฯลฯ   กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปน 
จิตตสัมปยุตตธรรม   ใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทําขันธนั้นให 
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                ๒.  จิตตสัมปยตุตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                ๓.  จิตตสัมปยตุตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  และจิตตวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                ๔.  จิตตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย  
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         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         พระอรยิะท้ังหลายทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน     แลว 
พิจารณา. 
         นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู.    แกโวทาน,    แกมรรค,    แกผล, 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครัน้ 
กระทําจักษุเปนตนนั้น  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
 

                           ๔. อนันตรปจจยั  ฯลฯ   ๘.  นิสสยปจจัย 
         [๑๓๗] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม    ที่เกิดกอน ๆ   เปน 
ปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.     
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  เหมือน- 
กับปฏิจจวาระ  ปจจัยสงเคราะหไมมี. 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  ม ี๖ วาระ 
เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  มี  ๗ วาระ เหมือนกับ 
ปจจยวาระ  ปจจัยสงเคราะหไมมี.  
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                                      ๙. อุปนิสสยปจจัย 
         [๑๓๘] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   ใหทาน  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ   ความปรารถนา ฯลฯ    สุขทางกาย ฯลฯ 
ทุกขทางกาย   แลวใหทาน ฯลฯ   ฆาสัตว ฯลฯ  ทาํลายสงฆ. 
         ศรัทธา ฯลฯ  ทุกขทางกาย ฯลฯ  เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ  แกมรรค 
ฯลฯ  แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  จิตตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยอุตุ ฯลฯ    โภชนะ   เสนาสนะ   แลวใหทาน ฯลฯ 
ทําลายสงฆ. 
         อุตุ ฯลฯ  โภชนะ ฯลฯ   เสนาสนะ  เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ   แก 
ผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                                      ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๑๓๙] ๑.  จิตตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ 
กายายตนะ ฯลฯ                            
         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
 

                   ๑๑. ปจฉาชาตปจจัย  ฯลฯ   ๑๒. อาเสวนปจจัย 
         [๑๔๐] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  ม ี ๑ วาระ.  
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                                        ๑๓. กัมมปจจัย 
         [๑๔๑] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                    ๒.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                   ๓.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  และจิตตวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย  
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         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกวิบากขันธ     และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 

                                    ๑๔. วิปากปจจัย 
         [๑๔๒] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปากปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
 

                                    ๑๕. อาหารปจจัย 
         [๑๔๓] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาหารปจจัย   มี ๓  วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                     ๔.  จิตตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาหารปจจัย 
         ไดแก   กพฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี    ดวยอํานาจของอาหาร- 
ปจจัย. 
 

                                  ๑๖.  อินทริยปจจัย 
         [๑๔๔] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                ๒.  จิตตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอินทริยปจจัย 
         คือ   รปูชีวิตินทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย. 
                ๓.  จิตตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอินทริยปจจัย 
         คือ   จักขุนทรีย  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ   กายินทรีย ฯลฯ 
                ๔.  จิตตสัมปยตุตธรรม       และจิตตวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
         คือ   จักขุนทรีย   และอุเบกขินทรีย   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ที ่
สหรคตดวยจักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ   กายินทรียและ 
สุขินทรีย ฯลฯ กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคต 
ดวยกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
 

                          ๑๗. ฌานปจจัย ฯลฯ   ๑๙. สัมปยุตตปจจัย 
         เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
         เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
         เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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                                    ๒๐.  วิปปยตุตปจจัย 
         [๑๔๕] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                     ๒.  จิตตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ    หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตต- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ทีส่หรคตดวยจักขุวิญญาณ 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ  กายายตนะ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 

                                        ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๑๔๖] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๒.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตต-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย  
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         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                ๓.  จิตตสัมปยตุตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม และจติตวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
                ๔.  จิตตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยู   คือท่ีเปน  สหชาตะ  อาหาระ   และ  อินทริยะ ฯลฯ 
                ๕.  จิตตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ    หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตต- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ   เหมือนกับปุเรชาตะ. 
                ๖.  จิตตสัมปยุตตธรรม       และจิตตวิปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ   รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก  
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         ขันธ ๑   ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ  และจักขายตนะ   เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒  ฯลฯ  กายายตนะ ฯลฯ. 
         ขันธ ๑  ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม    และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒,  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                ๗.  จิตตสัมปยตุตธรรม       และจิตตวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  และ 
รวมกับ  อินทริยะ. 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         จิตตสัมปยุตตขันธ      และมหาภูตรูปทั้งหลาย      เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         จิตตสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ที่เกิดภายหลัง   และกวฬีการาหาร   เปน 
ปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน   ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
         จิตตสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ที่เกิดภายหลัง   และรูปชีวิตินทรีย   เปน 
ปจจัย แกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๑๔๗]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  
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มี ๑ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๗ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๖ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๔  วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๖ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
 

                                              ปจจนยีนัย 
                                     การยกปจจัยในปจจนียะ 
         [๑๔๘]  ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย     ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั. 
                      ๒.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                      ๓.  จิตตสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม      และจิตตวิปปยุตตธรรม       ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                  ๔.  จิตตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย     ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                  ๕.  จิตตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๖.  จิตตสัมปยุตตธรรม       และจิตตวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม   ม ี๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ, 
สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ. 
                  ๗.  จิตตสัมปยุตตธรรม       และจิตตวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม   ม ี๓ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ, 
ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  และรวมกับ  อินทริยะ 
  

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๑๔๙]    ในนเหตุปจจัย  มี  ๗ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๖ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ 
ในนนิสสยปจจัย มี ๖ วาระ.  ในนอุปนสิสยปจจัย มี ๗ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง  มี ๗ วาระ     ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๖ วาระ  
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ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในโนอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 
                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
         [๑๕๐]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. . .ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ. 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี  ๓ วาระ. 
 
                                       ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๑๕๑]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ. . .ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ   พึงกระทําอนุโลมมาติกา ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๗ 
วาระ.      
                                   จิตตสัมปยุตตทุกะ  จบ            
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                                   ๕๙.  จิตตสังสัฏฐทุกะ 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
         [๑๕๒] ๑.  จิตตสังสัฏฐธรรม       อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  จิตตวิสังสัฏฐธรรม  อาศัยจิตตสังสัฏบธรรม  เกิด  
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         จิตตสังสัฏฐทุกะ  พึงกระทําเหมือนจิตตสัมปยุตตทุกะ  ไมแตกตางกัน. 
                                      จิตตสังสัฏฐทุกะ  จบ  
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                                 ๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย 
         [๑๕๓] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม      อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
         ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑   ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม       อาศัยจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   จิต   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ   จิต  และกฏตัตารูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตต- 
มุฏฐานธรรม. 
                     ๓.  จิตตสมฏุฐานธรรม   และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏ- 
ฐานธรรม   อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๒   จิต,   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปน 
จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒  จิตและกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๑    ที่เปน 
จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒.  
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูป   อาศัยจิต    หทยวัตถุ    อาศัยจิต, 
จิต  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                  ๕.  จิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม   อาศัยหทย-  
วัตถุ. 
                  ๖.  จิตตสมุฏฐานธรรม   และธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุ- 
ฐานธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  และกฏัตตารูปอาศัยจิต 
         ในปฏสินธิขณะ  จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ.  
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                  ๗.  จิตตสมุฏฐานธรรม      อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสมุฏ- 
ฐานธรรม   และจิต ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ   ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
และจิต  ฯลฯ   ขันธ ๒. 
                  ๘.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยจิตต- 
สมุฏฐานธรรม     และธรรมที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม    เกิดขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏ- 
ฐานธรรม   และจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต   อาศัยขันธทั้งหลาย   ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
และหทยวัตถุ. 
                  ๙.  จิตตสมุฏฐานธรรม   และธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุ- 
ฐานธรรม      อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมที่ไมใชจตัต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๒  และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปน 
จิตตสมุฏฐานธรรม   และจิต  ฯลฯ  ขันธ ๒.  
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         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒  จิต    อาศัยขันธ ๑   ที่เปนจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
 

                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๑๕๔] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม      อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม       อาศัยจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   จิต  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  จิตตสมฏุฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารมัมณ- 
ปจจัย 
         คือ   ขันธ ๒  และจิต อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม       อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   ในปฏิสนธิขณะ  จิต  อาศัยหทยวัตถุ.  
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                  ๕.  จิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ      ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม       อาศัย 
หทยวัตถุ. 
                  ๖.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     เกดิขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                  ๗.  จิตตสมุฏฐานธรรม      อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   ขันธ ๒    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนจิตตสมุฏฐานธรรม    และจิต 
ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ขันธ ๒    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
และจิต ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒.                                                                    
                  ๘.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยจิตต-  
สมุฏฐานธรรม       และธรรมที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย  
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         คือ    ในปฏิสนธิขณะ  จิต  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐาน-  
ธรรม   และหทยวัตถุ. 
                  ๙.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม    อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม   และธรรมที่ไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๒  และจิต    อาศัยขันธ ๑   ที่เปนจิตต-   
สมุฏฐานธรรม   แสะหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๑๕๕]   ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๕ วาระ    ในกัมมปจจัย   มี ๙ วาระ    ใน 
วิปากปจจัย   มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอินทริยปจจัย  มี  ๙ 
วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๙ วาระ   ในมคัคปจจัย  มี ๙ วาระ    ในสัมปยุตต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 

                                          ปจจนียนัย 
                                       ๑. นเหตุปจจัย 
         [๑๕๖] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม      อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนจิตตสมุฏ- 
ฐานธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสมุฏฐาน  
ธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                  ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  จิต อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    จิต   และกฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ี 
เปนจิตตสมุฏฐานธรรม. 
                  ๓.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   จิต    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ที่เปน 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม      อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือ  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  กฏตัตารูป  อาศัยจิต    หทยวัตถุ  อาศัย 
จิต,   จิต   อาศัยหทยวัตถุ,   พึงกระทํามหาภูตรูป ๑ จนถึงอสัญญสัตว. 
                  ๕.  จิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   และะจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยจิตซ่ึงเปน 
อเหตุกะ 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  จิต. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ     ขันธทัง้หลาย     ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
อาศัยหทยวัตถุ. 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยจิต. 
                  ๖.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ในอเหตุกปฏสินธิขณะ   สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   และกฏัตตารูป 
อาศัยจิต. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                  ๗.  จิตตสมุฏฐานธรรม      อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม  
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และ   สมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑    ที่เปนจิตตสมุฏ- 
ฐานธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ  และจิต ฯลฯ   ขันธ ๒.  
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         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนจิตตสมุฏฐาน 
ธรรม   และจิต ฯลฯ   ขันธ ๒.                                                              
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้ง 
หลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และจิต. 
                  ๘.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยจิตต- 
สมุฏฐานธรรม      และธรรมที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม      เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
จิตตสมุฏฐานธรรม  และจิต. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตต- 
สมุฏฐานธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  จิต    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐาน 
ธรรม  และหทยวัตถุ. 
                  ๙.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม   อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม    และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๒  และกฏตัตารูป   อาศัยขันธ ๑ 
ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  และจิต  ฯลฯ  ขันธ ๒.  
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         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๒  และจิต  อาศัยขันธ ๑  ทีเ่ปนจิตต-   
สมุฏฐานธรรม   และหทยวัตถุ   ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         [๑๕๗]  ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม      อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม       อาศัยจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ    กฏัตตารปู    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตต- 
สมุฏฐานธรรม 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม       อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม   เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยจิต. 
         หทยวัตถุ  อาศัยจิต ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                      ๔.  จิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิต. 
                      ๕.  จิตตสมุฏฐานธรรม      อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม   เกิดขึ้น    เพราะนอารัมมณ- 
ปจจัย  
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         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
และจิต. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิต   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                  ๖.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม       อาศัยจิตต- 
สมุฏฐานธรรม      และธรรมที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม      เกดิขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ   ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏ- 
ฐานธรรม   และจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                                                    ฯลฯ 
 

                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๑๕๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๖ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ  ใน 
นอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี  ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๖ 
วาระ  ในนมคัคปจจัย มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ  ในนวิปป- 
ยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๖ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 
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                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                       การนับจําน วนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๑๕๙]   เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ. . .ในนอธิป- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ ในนกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๕ 
วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ใน 
โนนัตถิปจจัย  ม ี๖ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๖ วาระ. 
 

                                      ปจจนียานุโลมนัย 
                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๑๖๐]   เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ . . .ใน 
อนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ  ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
มัคคปจจัย   มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
         สหชาตวาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ.                                  
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                                        ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
         [๑๖๑] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยธรรมท่ีเปนจิตต- 
สมุฏฐานธรรม    เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ.    เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ.   (วาระ ๑-๒-๓) 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม        อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                    ๕.  จิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยจิต,  ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ วาระ. 
                    ๖.  จิตตสมฏุฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต-  
สมุฏฐานธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม      เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  เหมือนกับปฏิจจวาระ  ทั้ง ๒ วาระ.  
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                     ๗.  จิตตสมฏุฐานธรรม      อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  และจิต ฯลฯ 
ขันธ  ๒, ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม    และหทยวัตถุ 
ฯลฯ ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  เหมือนกับปฏิจจวาระท้ัง ๒ วาระ. 
                      ๘.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม       อาศัยจิตต- 
สมุฏฐานธรรม      และธรรมที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม      เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม  และหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๓ วาระ  เหมือนกบัปฏิจจวาระ. 
                     ๙.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม     อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม      และธรรมที่ไมจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ   ๒   และจิต    อาศัยขันธ   ๑   ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
และหทยวัตถุ  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ วาระ  เหมือนกบัปฏิจจวาระ. 
 

                                     ๒. อารัมมณปจจัย 
         [๑๖๒] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  (วาระ 
ที่ ๑-๒-๓)  
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                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ. 
         จิต   อาศัยหทยวัตถุ. 
                  ๕.  จิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขุวิญญาณ และ 
จักขายตนะ  ฯลฯ  อาศัยกายวิญญาณ   และกายายตนะ.    
         สัมปยตุตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิต,   ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ วาระ. 
                  ๖.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม      เกดิขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  จักขุวิญญาณ    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    อาศัยจักขายตนะ 
ฯลฯ  อาศัยกายายตนะ,  จิต    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                  ๗.  จิตตสมุฏฐานธรรม      อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ 
ขันธ ๒.  
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         ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   และหทยวัตถุ  ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ วาระ. 
                  ๘.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม       อาศัยจิตต-    
สมุฏฐานธรรม     และธรรมที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม       เกดิขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  จักขุวิญญาณ  อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ  และ 
จักขายตนะ ฯลฯ  ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ  จิตอาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
จิตตสมุฏฐานธรรม  และหทยวัตถุ  ฯลฯ  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
                  ๙.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม   อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม    และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ  ๒   และจักขุวิญญาณ  อาศัยขันธ  ๑  ที่สหรคตดวยจักขุ- 
วิญญาณ และจักขายตนะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ 
         ขันธ ๒    และจิต    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   และ 
หทยวัตถุ  ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ                                
 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๑๖๓]   ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ 
วาระ.  
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                                            ปจจนียนัย 
                                         ๑. นเหตุปจจัย 
         [๑๖๔] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม      อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         พึงกระทําหมดท้ัง ๙ วาระ   เหมอืนกับปฏิจจวาระ   แมปญจวิญญาณ 
ก็พึงกระทํา  โมหะ   มีทั้ง ๓ วาระ. 
 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๑๖๕]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๖ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๖ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๖ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๖ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๖ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๖ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๖ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี   นิสสยวาระก็ดี   พึงกระทําอยางนี้.  
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                                        สังสัฏฐวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
         [๑๖๖] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม     เจือกับจิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ  เจือกับ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม      เจือกับจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต   เจือกับขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๓.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม   เจือกบัจิตตสมุฏฐานธรรม   เกดิขึ้น     เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ และจิต  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ 
เจือกับขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                      ๔.  จิตตสมฏุฐานธรรม      เจือกับธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   เจือกับจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                      ๕.  จิตตสมุฏฐานธรรม     เจือกับจิตตสมุฏฐานธรรม 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๑  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ฯลฯ 
เจือกับขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

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

                                          ปจจนียนัย 
         [๑๖๘] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม     เจือกับจิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         พึงกระทําเปน ๕ วาระ  โมหะมีทั้ง  ๓ วาระ.  
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                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๑๖๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนอธปิติปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนกมัมปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สมัปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                           ปญหาวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
         [๑๗๐] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย. 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๒.  จิตตสมฏุฐานธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิต    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ   เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  เปนปจจัยแก 
จิต    และกฏตัตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                   ๓.  จิตตสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม     และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของเหตุ- 
ปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย,  จิต  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                                      ๒. อารัมมณปจจัย 
         [๑๗๑] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปน 
จิตตสมุฎฐานธรรม   เกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๒) 
         คือ  จิต   ปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๓) 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม    และจิต     ปรารภขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม  เกดิข้ึน. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม       เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  พระอริยะท้ังหลาย  ฯลฯ  พิจารณานิพพาน. 
         นิพพาน  เปนปจจัยแก   โคตรภู,    แกโวทาน,    แกมรรค,  แกผล, 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตุ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  จิต  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต  ที่ไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ.  
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         อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ  อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, 
แกเจโตปริยญาณ,    แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,     แกยถากัมมูปคญาณ,   แก 
อนาคตังสญาณ,   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  พระอริยะท้ังหลาย  ฯลฯ  พิจารณานิพพาน. 
         มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีที่มีอยูขางตน. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัสยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ 
         รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักษุวิญญาณฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ 
แกเจโตปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ  แกอนาคตังสญาณ,  แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                  ๖.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรม    และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม      ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  
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         คือ  พระอริยะท้ังหลาย  ฯลฯ   พิจารณานิพพาน. 
         มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีที่มีอยูขางตน 
         บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยความ 
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ    ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภขันธนั้น 
จิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน  ฯลฯ  ดวยทิพยจักษุ ฯลฯ 
         รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, 
แกเจโตปริยญาณ,    แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    แกอนาคตังสญาณ    แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                    ๗.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   พึงกระทําเพราะปรารภ ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
 

                                      ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๑๗๒] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก         
         ขันธทั้งหลาย  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   กระทําขันธทั้งหลาย  ที่เปน 
จิตตสมุฏฐานธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ยอมเกิดข้ึน.  
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         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         อารัมมณาธิปติก็ดี   สหชาตาธิปติก็ดี    พึงกระทําท้ัง  ๓  วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓)    
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
         พระอรยิะท้ังหลาย ฯลฯ  กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ฯลฯ 
         บุคคล ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใช 
จิตตสมุฏฐานธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   จิต  ยอมเกิดข้ึน. 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม    เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         พระอรยิะท้ังหลาย ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ฯลฯ 
         บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทฏิฐิ 
ยอมเกิดข้ึน.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 179 

         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรม   ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๖.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรม    และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   ไดแก 
         พระอรยิะท้ังหลาย ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ฯลฯ 
         บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน ฯลฯ   จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
                    ๗.  จิตตสมุฏฐานธรรม         และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  มี  ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๙) 
เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว. 
 

                                   ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๑๗๓] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ  วุฏฐานะไมมี. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม    เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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         คือ  จิต   ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกจิตท่ีเกิดหลัง ๆ ฯลฯ.  เนวสัญ- 
ญานาสัญญายตนะ    ของผูที่ออกจากนิโรธ    เปนปจจัยแกผลสมาบัติ    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
         การนับสองวาระนอกจากนี้  (วาระที่ ๕-๖)  พึงกระทําเหมือนอยางนี้. 
                      ๗.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย   พึงกระทําเปน ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙)  วุฏฐานะไมมี. 
 

                                      ๕.  สมนันตรปจจยั 
         เปนปจจัยย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ เหมือน 
อนันตรปจจัย. 
 

                      ๖.  สหชาตปจจัย  ฯลฯ    ๘.  นิสสยปจจัย 
         [๑๗๔] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย       เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
         เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   เหมือนกับปจจยวาระ. 
 

                                    ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๑๗๕] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย  
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         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  พึงกระทํา ๓ วาระ. 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยอุตุ ฯลฯ  โภชนะ ฯลฯ   เสนาสนะ ฯลฯ  จิต   แลว 
ใหทาน ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
         อุตุ  ฯลฯ    โภชนะ  ฯลฯ   เสนาสนะ  ฯลฯ   จิต    เปนปจจัยแกจิต 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน   ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยอุตุ ฯลฯ  โภชนะ ฯลฯ   เสนาสนะ  ฯลฯ  จิต  แลว 
ใหทาน  ทําลายสงฆ. 
         อุตุ ฯลฯ  โภชนะ  ฯลฯ   เสนาสนะ  ฯลฯ  จิต   เปนปจจัยแกศรัทธา 
ฯลฯ   แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                      ๖.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรรม    และธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ    อนันตรูปนิสสยะ และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยอุตุ ฯลฯ  โภชนะ ฯลฯ   เสนาสนะ ฯลฯ  จิต   แลว 
ใหทาน ฯลฯ  ทําสายสงฆ. 
         อุตุ ฯลฯ    โภชนะ ฯลฯ    เสนาสนะ ฯลฯ    จิต   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม   และจิต   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๗.  จิตตสมฏุฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
 

                                   ๑๐.   ปุเรชาตปจจัย 
         [๑๗๖] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ   ไดแก  
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         บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย    ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  ฯลฯ 
โผฏฐัพพะท้ังหลาย   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.    
         รูปายตนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๒.  จิตตสมฏุฐานธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ    โผฏ- 
ฐัพพะท้ังหลาย  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภรูปเปนตนนั้น    จิต    ยอมเกิดข้ึน. 
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๓.  จิตตสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม      และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม       ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ   ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ    โผฏ- 
ฐัพพะท้ังหลาย  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภรูปเปนตนนั้น  จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน.  
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         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ     เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ     และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม    เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ  กาย ฯลฯ  รปูทั้งหลาย 
ฯลฯ   โผฏฐัพพะท้ังหลาย    โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   เพราะปรารภจักษุ 
เปนตนนั้น   จิต   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตปจจัย   ไดแก 
         จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ   กายายตนะ   ฯลฯ 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง  
ฯลฯ  โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน.  
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         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ 
ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ 
กายายตนะ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย      ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๖.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย                                              
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ   หทยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น   จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
         ดวยทิพยจักษุ ฯลฯ   ดวยทิพโสตธาตุ ฯลฯ 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญาณ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ฯลฯ  กายายตนะ ฯลฯ  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกจิต  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                    ๗.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปเรชาตะ 
         คือ  รูปายตนะ  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  และหทยวัตถุ  เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลาย  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ 
         รูปายตนะ    ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม    และจักขายตนะเปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลาย    ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ    โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนจิตต- 
สมุฏฐานธรรม   และกายายตนะ ฯลฯ 
                  ๘.  จิตตสมฏุฐานธรรม        และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม   ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         คือ  รูปายตนะ  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   และหทยวัตถุ  เปนปจจัย  
แกจิต   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.                          
         โผฏฐัพพายตนะ  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ   
         รูปายตนะ  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   และจักขายตนะ  เปนปจจัยแก 
จักขุวิญญาณ  ฯลฯ    โผฏฐัพพายตนะ    ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม    และ 
กายายตนะ ฯลฯ    
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                     ๙.  จิตตสมุฏฐานธรรม        และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยจิตตสมุฏฐานธรรม     และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         คือ  รูปายตนะ  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   และหทยวัตถุ  เปนปจจัย 
แกจิต  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
         โผฏฐัพพายตนะ  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ 
         รูปายตนะ   ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม    และจักขายตนะ    เปนปจจัย 
แกจักขุวิญญาณ     และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย     ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ 
 

                         ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย   ๑๒. อาเสวนปจจัย 
          [๑๗๗] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม    ที่เกิดภายหลัง    เปน 
ปจจัยแกกายน้ีที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย. 
         ปจฉาชาตปจจัย   พึงใหพิสดารโดยอาการน้ี   (มี ๙ วาระ) 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ.  
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                                      ๑๓. กัมมปจจัย 
         [๑๗๘] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรมเปนปจจัยแกวิบากขันธ    ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย. 
                    ๒.  จิตตสมฏุฐานธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิต    ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกวิบากจิต    และกฏัตตา 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                     ๓.  จิตตสมฏุฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม      และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม      ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย 
         มี  ๒  อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ,    จิต 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธ,  จิต   และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 

                                       ๑๔. วิปากปจจัย 
         [๑๗๙] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน  
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปากปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
 

                                     ๑๕.  อาหารปจจัย 
         [๑๘๐] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาหารปจจัย 
         คือ  อาหารท้ังหลาย  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.  
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         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ. 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๒) 
         อาหารท้ังหลาย   ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิต    ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  กวฬีการาหาร  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัย 
แกกายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรมนี้   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๓) 
         อาหารท้ังหลาย  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย,  จิต   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม    เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  อาหารท้ังหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
         กวฬีการาหาร  ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกกายท่ีไมใช 
จิตตสมุฏฐานธรรม   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
         พึงการทํามูล.   (วาระท่ี ๕) 
         อาหารท้ังหลาย  ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.  
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         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๖) 
         ในปฏสินธิขณะ  อาหารท้ังหลาย    ที่ไมใชจิตตสมุมุฏฐานธรรม   เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                  ๗.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม   ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย 
         คือ  อาหารท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม   และที่ไมใชจิตตสมุฏ- 
ฐานธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๘) 
         ในปฏสินธิขณะ    อาหารท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม     และที ่
ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย. 
         กวฬีการาหาร  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   และท่ีไมใชจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม   เปนปจจัยแกกายน้ีที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม   ดวยอํานาจของอาหาร- 
ปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๙)  
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         ในปฏสินธิขณะ   อาหารท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม    และที่ไม 
ใชจิตตสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และกฏัตตารูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
 

                                        ๑๖.  อินทริยปจจัย 
         [๑๘๑] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ.  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม    เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
         คือ   ในปฏิสนธิขณะ   อินทรียทั้งหลาย   ทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         จักขุนทรีย    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ   กายินทรียเปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ. 
         รูปชีวิตินทรีย     เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย      ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.  (วาระที่ ๕) 
         คืออินทรียทั้งหลาย  ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
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         จักขุนทรีย   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ทีส่หรคตดวยจักขุวิญญาณ 
ฯลฯ  กายินทรีย ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๖) 
         คือในปฏิสนธิขณะ  อินทรียทัง้หลายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันข   และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         จักขินทรีย   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   และขันธทั้งหลาย  ที่สหรคต 
ดวยจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ  กายินทรยี ฯลฯ 
                  ๗.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต-  
สมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม   ดวยอํานาจของ- 
อันทริยปจจัย 
         คือ  อินทรียที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ   จักขุนทรีย   และอุเบกขินทรีย    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ   ฯลฯ    กายนิทรีย    และสุขินทรีย   ฯลฯ 
กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๘) 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  อินทรียทัง้หลาย   ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรมและ 
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย.  
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         จักขุนทรีย     และอุเบกขินทรีย      เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ฯลฯ 
กายินทรีย ฯลฯ   
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๙)                           
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  อินทรียทัง้หลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม  และ 
ที่ไมใชจิตสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และกฏัตตารูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         จักขุนทรีย  และอุเบกขินทรีย  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  และสัมป- 
ยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  ฯลฯ  กายินทรยี ฯลฯ 
 

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

                                       ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
         [๑๘๒]  ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                     ๒.  จิตตสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
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         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                  ๓.  จิตตสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
จิตตสมุฏฐานธรรม    และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตธรรมปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม    เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต    เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย,   จิต   เปนปจจัยแกหทยวัตถุ,  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกจิต 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรมที่เกิดภายหลัง    เปนปจจัยแก 
กายน้ีที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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                  ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม    เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของวิปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                  ๖.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรม    และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
                  ๗.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม   ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
                  ๘.  จิตตสมฏุฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม       เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                  ๙.  จิตตสมุฏฐานธรรม     และธรรมท่ีไมใชจิตตสมฏุฐาน- 
ธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม     และธรรมที่ไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ  
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                                     ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๑๘๓] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                    ๒.  จิตตสมฏุฐานธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๔ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   ปุเรชาตะ   ปจฉาชาตะ  และ 
อาหาระ ฯลฯ.   
                    ๓.  จิตตสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม   และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ ฯลฯ 
                    ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ  
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                  ๖.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม      เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรม     และธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๔  อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ   และ 
อาหาระ ฯลฯ 
                  ๗.  จิตตสมุฏฐานธรรม   และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏ- 
ฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน   สหชาตะ   ไดแก 
         ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ 
                  ๘.  จิตตสมฏุฐานธรรม   และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏ- 
ฐานธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม      ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๔ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ ปุเรชาตะ,  ปจฉาชาตะ, 
ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ   และรวมกับ  อินทริยะ 
         ที่เปน  สหชาตะ   รวมกับ  ปุเรชาตะ   ไดแก 
         ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ  และจักขายตนะ  เปนปจจัย 
แกจักขุวิญญาณ   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
กายวิญญาณ ฯลฯ  
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         จิตตสมุฏฐานธรรม  ที่เปน   สหชาตะ  ฯลฯ  พึงกระทําใหเหมือน 
กับปจจยวาระ   ทั้งปฏิสนธิ    และปวัตติ    ตลอดจนวาระท้ังปวง. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ   ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม   ที่เกิดภายหลัง   และจิต  เปน 
ปจจัยแกกายน้ีที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม    ที่เกิดกอน     ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย. 
         ที่เปน ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม   ที่เกิดภายหลัง,    จิต    และ 
กวฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ีที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม   ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่เกดิภายหลัง   จิต   และรูป- 
ชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                  ๙.  จิตตสมุฏฐานธรรม   และธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุ- 
ฐานธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ   และปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ  ที่เกิดรวมกัน  ฯลฯ 
         สหชาตะ ปจจยวาระ เหมือนกัน  พึงกระทําบทวา  สหชาตะ ทุกนัย.  
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                      ๒๒.  นตัถิปจจัย  ฯลฯ   ๒๔.  อวิคตปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

         [๑๘๔]   ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง  มี 
๙ วาระ  ในอินทริยปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในฌานปจจัย   มี ๓ วาระ   ในมัคค- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ 
วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 

                                              ปจจนยีนัย 
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ 
         [๑๘๕] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  
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ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                  ๒.  จิตตสมฏุฐานธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย    ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                  ๓.  จิตตสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน  
ธรรม       และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย    ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของอาหาร- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
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                  ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย. 
                  ๖. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                 ๗.  จิตตสมุฏฐานธรรม       และธรรมท่ีไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                 ๘.  จิตตสมุฏฐานธรรม   และธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุ- 
ฐานธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม      ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย    ดวยอาํนาจ- 
ของปุเรชาตปจจัย,      เปนปจจัย       ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  
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เปนปจจัย    ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย.๑ 

                  ๙.  จิตตสมุฏฐานธรรม   และธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุ- 
ฐานธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม     และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย    ดวยอาํนาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย. 
 

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

                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๑๘๗]   เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร-  
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๒ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๒ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 
๑.  ม. ไมมี  
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                                   ปจจนียานุโลมนัย 
                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม  

         [๑๘๘]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจจัย  มี ๙ วาระ... 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ. 
         พึงกระทําการนับอนุโลม. 
                               จิตตสมุฏฐานทุกะ  จบ  
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                                   ๖๑. จิตตสหภุทุกะ๑ 

                                         ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย  

                                       ๑. เหตุปจจัย 
         [๑๘๙] ๑.  จิตตสหภูธรรม    อาศัยจิตตสหภูธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ และ   จิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนจิตตสหภูธรรม   อาศัย 
ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม    อาศัยจิตตสหภู- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตและจิตตสมุฏฐานรูป  ทีไ่มใชจิตตสหภูธรรม    อาศัยขันธทั้ง 
หลาย  ที่เปนจิตตสหภูธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ   จิตและกฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลาย  ที่เปนจิตต- 
สหภูธรรม. 
                   ๓.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
อาศัยจิตตสหภูธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒, จิต  และจิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนจิตตสหภูธรรม   และ 
ไมใชจิตตสหภูธรรม  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ 
 
๑. ม. เปนจิตตสหภูทุกะ  
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒   จิต  และกฏตัตารูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
จิตตสหภูธรรม ฯลฯ 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
จิตตสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ   กฏัตตารูป   อาศัยจิต,   หทยวัตถุ   อาศัยจิต,   จิต  
อาศัยหทยวัตถุ. 
         มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป    ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม    และกฏัตตารูป    ที่เปน 
อุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                  ๕.  จิตตสหภูธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
        คือ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนจิตตสหภู- 
ธรรม  อาศัยจิต.                                 
         ในปฏสินธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม  อาศัยหทยวัตถุ.         
         จิตตสมุฏฐานรูป    ที่เปนจิตตสหภูธรรม    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                  ๖. จิตตสหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนจิตตสหภู- 
ธรรม   และไมใชจิตตสหภูธรรม  อาศัยจิต.                          
         ในฏิสนธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และกฏัตตารูป  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนจิตตสหภูธรรม    และไมใชจิตตสหภูธรรม 
ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                  ๗.  จิตตสหภูธรรม  อาศัยจิตตสหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒    และจิตตสมุฏฐานรูป    ที่เปนจิตตสหภูธรรม   อาศัย 
ขันธ ๑   ที่เปนจิตตสหภูธรรม   และจิต  ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ   ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนจิตตสหภูธรรม  และ 
จิต  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสหภูธรรม  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนจิตตสหภูธรรม  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยขันธ 
ทั้งหลาย  ที่เปนจิตตสหภูธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                  ๘.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  อาศัยจิตตสหภูธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม    อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่เปนจิตตสหภูธรรม   และจิต.  
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         ในปฏสินธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย  ที่เปนจิตตสหภูธรรม 
และจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ   จิต    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม    และ 
หทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป    ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม    และกฏัตตารูปที่เปน 
อุปาทารูป  อาศัยขันธทั้งหลาย  ที่เปนจิตตสหภูธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                  ๙.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม  อาศัย 
จิตตสหภูธรรม   และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม   เกิดขึ้1น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนจิตตสหภูธรรม  และไมใช 
จิตตสหภูธรรม  อาศัยขันธ    ที่เปนจิตตสหภูธรรม   และจิต  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ    ขันธ ๒    และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๑  ที่เปน 
จิตตสหภูธรรม   และจิต ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒   และจิต  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสหภู- 
ธรรม  และหทยวัตถุ  ฯลฯ ขันธ ๒. 
         กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ 
     

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

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

                                        ๑๑.  นกัมมปจจัย 
         [๑๙๓]  ๑.  จิตตสหภูธรรม    อาศัยจิตตสหภูธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย                                                   
         คือ   เจตนาท่ีเปนจิตตสหภูธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภู- 
ธรรม.    
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสหภูธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชจิตต-         
สหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจยั 
         คือ พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป. . . อุตุสมุฏฐานรู ฯลฯ 
                     ๓.  จิตตสหภูธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
         คือ สัมปยุตตเจตนา  อาศัยจิต. 
                     ๔.  จิตตสหภูธรรม  อาศัยจิตตสหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
 
๑.   ขอ ๑๙๒, ๑๙๔,  ๑๙๖  ควรจะจัดไวเปนขอเดียวกนัเหมือนทุกคร้ัง   
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         คือ  สมัปยุตตเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายก็เปนจิตตสหภูธรรม  และจิต. 
         [๑๙๔]  ในนกัมมปจจัยมี ๔ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ. 
 

                                        ๑๕. นฌานปจจัย 
         [๑๙๕]  ๑.  จิตตสหภูธรรม    อาศัยจิตตสหภูธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนฌานปจจัย 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยปญจวิญญาณ  ฯลฯ 
         [๑๙๖]  ในนฌานปจจัย มี ๖ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.     
         การนับสองนัยนอกนี้  พึงกระทําอยางนี้. 
         แมสหชาตวาระ   กเ็หมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                         ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                          เหตุปจจยั 
         [๑๙๗] ๑.  จิตตสหภูธรรม    อาศัยจิตตสหภูธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชจิตต- 
สหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต  อาศัยหทยวัตถุ,  จิตตสมุฏฐานรูป   ทีไ่มใชจิตตสหภูธรรม 
อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  เหมือนกับปฏิจจวาระ  มหาภูครูปทั้งหมด. 
                   ๕.  จิตตสหภูธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนจิตตสหภู- 
ธรรม   อาศัยจิต.                                
         ขันธทั้งหลาย   ที่เปนจิตตสหภูธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  มหาภูตรูปทั้งหมด  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                   ๖.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย    และจิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนจิตตสหภู- 
ธรรม   และไมใชจิตตสหภูธรรม   อาศัยจิต.  
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         จิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  เหมือนกับปฏิจจวาระ  มหาภูตรูปทั้งหมด. 
                  ๗.  จิตตสหภูธรรม  อาศัยจิตตสหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒    และจิตตสมุฏฐานรูป    ที่เปนจิตตสหภูธรรม    อาศัย 
ขันธ ๑   ที่เปนจิตตสหภูธรรม   และจิต ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนจิตตสหภูธรรม    และหทยวัตถุ  ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  เหมือนกับปฏิจจวาระ  มหาภูตรูปทั้งหมด. 
                  ๘.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  อาศัยจิตตสหภูธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม    อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่เปนจิตตสหภูธรรม   และจิต. 
         จิต  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม   และหทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   อาศัยขันธทั้งหลาย  ที่เปน 
จิตตสหภูธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ เหมือนกบัปฏิจจวาระ  มหาภูตรูปทั้งหมด. 
                  ๙.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม 
อาศัยจิตตสหภูธรรม     และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๒   และจิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนจิตตสหภูธรรม  และไมใช 
จิตตสหภูธรรม   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสหภูธรรม   และจิต   อาศัยขันธ ๒. 
         ขันธ ๒ และจิต,  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสหภูธรรม   และหทยวัตถุ  
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒.                           
         ในปฏสินธิขณะ  เหมือนกับปฏิจจวาระ  มหาภูตรูป ทั้งหมด. 
 

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

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

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

                         การนับจํานวนวาระใรอนโุลมปจจนียะ 
         [๒๐๒]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ. . .ใน 
ปจจัยทั้งปวง   มี ๙ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๒๐๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . .ใน 
อนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
         นิสสยวาระ   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                        สังสัฏฐวาระ 
                                         อนุโลมนัย  

                                       ๑. เหตุปจจัย 
         [๒๐๔] ๑.  จิตตสหภูธรรม   เจือกับจิตตสหภูธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  เจือกับ  ขันธ ๑  ทีเ่ปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ   เจือกับ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสหภูธรรม   เจือกับจิตตสหภู- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต  เจือกับขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เจือกับจิตตสหภูธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   และจิต   เจือกับ  ขันธ ๑   ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ 
เจือกับ   ขันธ ๒.      
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.  จิตตสหภูธรรม    เจือกับธรรมท่ีไมใชจิตตสหภู- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   เจือกับจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                  ๕.  จิตตสหภูธรรม เจือกับจิตตสหภูธรรม และธรรม  
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   เจือกับ   ขันธ ๑   ที่เปนจิตตสหภูธรรม   และจิต ฯลฯ 
เจือกับ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธขิณะ ฯลฯ 
 

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

                                            ปจจนียนัย 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๒๐๖]  ในนเหตุปจจัย   ม ี๕ วาระ. . .   (โมหะ  มี ๓ วาระ)   ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
นวิปากปจจัย มี ๕ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ. 
         การนับสองนัยนอกจากน้ีก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงกระทําทั้งหมด.  
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                                            ปญหาวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
         [๒๐๗] ๑.  จิตตสหภูธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม.  ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย.                          
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  จิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติต- 
สหภูธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ   เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกจิต 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                    ๓.  จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และ 
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย,    จิต    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม   และไมใช 
จิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 
๑.  วิญญัติรูป  ๒,  ๒.  รูปท่ีนอกจากวิญญัติรูป ๒   
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                                        ๒. อารัมมณปจจัย 
         [๒๐๘] ๑.  จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั   มี ๙ วาระ    เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ    ไมม ี
ตางกัน. 

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

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

                                    ๑๐. ปุเรชาตปจจัย 
         [๒๑๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง    คือท่ีเปน    อารมัมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
มี ๓ วาระ. 
         ไดเฉพาะธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรมเปนมูลเทาน้ัน     ทัง้ ๓ วาระนี้ 
เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ   ไมมีแตกตางกัน. 
 

                                   ๑๑. ปจฉาชาตปจจัย 
         [๒๑๒] ๑.  จิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติต- 
สหภูธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  
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         คือ   ขันธทั้งหลาย   ที่เปนจิตตสหภูธรรมทีเ่กิดภายหลัง   เปนปจจัย 
แกกายน้ีที่ไมใชจิตตสหภูธรรมที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                  ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
                   ๓.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย 
 

                                   ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 

                                      ๑๓.  กัมมปจจัย 
         [๒๑๓] ๑.  จิตตสหภูธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต-  
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ที่เปนจิตตสหภูธรรม   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสหภูธรรม      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตต- 
สหภูธรรม  ที่เปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.                                 
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                  ๒.  จิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติต- 
สหภูธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกจิต   และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ทีไ่มใชจิตตสหภูธรรม   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกวิบากจิต    และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                   ๓.  จิตตสหภูธรรม       เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  และ   นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสหภูธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,  จิต 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ที่เปนจิตตสหภูธรรม   และไมใชจิตตสหภูธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนจิตตสหภูธรรม    เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย,     จิต 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                    ๑๔. วิปากปจจัย ฯลฯ  ๑๕.  อาหารปจจัย 
         [๒๑๔] ๑.  จิตตสหภูธรรม       เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม 
ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.   เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ. 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ    เหมือน 
จิตตสมุฏฐานทุกะ  แมทกุะน้ีก็มี ๑ วาระ    เหมือนกพฬีการาหาร. 
 

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

                                  ๒๐. วิปปยตุตปจจัย 
         [๒๑๖]  ๑.  จิตตสหภูธรรม       เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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                  ๒.  จิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติต- 
สหภูธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง 
หลายที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   ดวยวิปปยุตตปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสหภูธรรม    ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายท่ีไม 
ใชจิตตสหภูธรรมนี้   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                   ๓.  จิตตสหภูธรรม       เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง 
หลาย  ที่เปนจิตตสหภูธรรม   และไมใชจิตตสหภูธรรม   ดวยอํานาจของวิปป- 
ยุตตปจจัย. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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         จิต  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต    เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
         จิต  เปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย, หทยวัตถุ 
เปนปจจัยแกจิต  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแก   จักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย ฯลฯ  กายายตนะ ฯลฯ   หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต    ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         จิตท่ีเกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายท่ีไมใชจิตตสหภูธรรมที่เกิดกอน 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกจิตต- 
สหภูธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  และ ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         จิต   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก  
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         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ทีส่หรคตดวยจักขุวิญญาณ 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ   กายายตนะ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
                  ๖.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกจิตต- 
สหภูธรรม      และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม      ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน   สหชาตะ   ไดแก 
         จิต  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม  และ 
ไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย  
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ  กายายตนะ ฯลฯ  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกจิต 
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                ๗.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม 
เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
          มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ไดแก  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรมและจิต  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                  ๘.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตต-  
ปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม  และจิตเปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลายที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม   และจิตท่ีเกิดภายหลัง   เปนปจจัย 
แกกายน้ีที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   ที่เกดิกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                  ๙.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม 
เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม    และจิตเปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ทีเ่ปนจิตตสหภูธรรม    และไมใชจิตตสหภูธรรม   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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                                      ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๒๑๗] ๑.  จิตตสหภูธรรม       เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         คือ  ขันธ ๑   ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ   เหมือนกับปฏิจจวาระ 
                    ๒.  จิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติต- 
สหภูธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                    ๓.  จิตตสหภูธรรม       เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม  
และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         คือ  ขันธ ๑  ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาระ 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง   คือ    สหชาตะ   ปุเรชาตะ   ปจฉาชาตะ    อาหาระ 
อินทริยะ  ฯลฯ 
                    ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกจิตต- 
สหภูธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
                    ๖.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกจิตต- 
สหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย  
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         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ ฯลฯ 
                  ๗.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ     จักขายตนะและจักขุวิญญาณ 
เปนปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ    
         พึงกระทําในปฏิสนธิทั้งหมด  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ฯลฯ 
                  ๘.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
อินทริยะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก                      
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ   และจักขายตนะ   เปนปจจัย 
แกจักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
กายวิญญาณ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และจิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย   ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม    และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแกจิต 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม    และมหาภูตรูปทั้งหลาย     เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม     ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๓ นัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ   ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม   และจิตท่ีเกิดภายหลัง   เปนปจจัย 
แกกายท่ีไมใชจิตตสหภูธรรมน้ีที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม    และจิต     ที่เกิดภายหลัง    และ 
กวฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี    ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม    และจิตท่ีเกิดภายหลัง    และรูป- 
ชีวิตินทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของ  อัตถิปจจัย. 
                ๙.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม 
เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  สหชาตะ   รวมกับ   ปุเรชาตะ  ไดแก  
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         ขันธ ๑   ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ    และจักขายตนะ    เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ  ฯลฯ   เหมือนกับปจจยวาระ. 
 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๒๑๘]  ในเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  
มี ๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย   มี  ๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
 

                                            ปจจนียนัย 
                                   การยกปจจยัในปจจนียะ 
         [๒๑๙] ๑.  จิตตสหภูธรรม       เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย    ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย.  
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                  ๒.  จิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติต- 
สหภูธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,      เปนปจจัย      ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย. 
                  ๓.  จิตตสหภูธรรม       เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,     เปนปจจัย    ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม    เปนปจจัยแกจิตต-  
สหภูธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย    ดวยอํานาจ- 
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                   ๖.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   เปนปจจัยแกจิตต- 
สหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม   ดวยอํานาจของอารัม- 
มณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                   ๗.  จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                   ๘.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย,  เปนปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย. 
                    ๙.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

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

                                           ปจจนียานุโลม 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๒๒๒]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . . ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
         พึงกระทําอนุโลมมาติกา 
                                        จิตตสหภุทุกะ  จบ  
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                                ๖๒.  จิตตานุปริวัตติทกุะ 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
         [๒๒๓] ๑.  จิตตานุปริวัตติธรรม   อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรม 
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม  อาศัย 
ขันธ ๑  ที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทําทุกะน้ี   เหมือนจิตตสหภุทุกะ  ไมมีแตกตางกัน. 
                                  จิตตานุปริวัตติทุกะ  จบ  
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                             ๖๓.  จติตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
         [๒๒๔] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัยจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม,  ขันธ ๑ 
อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัย 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ   จิต   และกฏตัตารูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม. 
                    ๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เกิด- 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒,    จิต    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ที่เปน 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒.  
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         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ   กฏัตตารูป   อาศัยจิต,    หทยวัตถุ   อาศัยจิต,    จิต 
อาศัยหทยวัตถุ. 
         มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป  และกฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                  ๕.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
                  ๖.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ   สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และกฏัตตารูป  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ.  
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                  ๗.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     อาศัยจิตตสังสัฏฐ - 
สมุฏฐานธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    เกิด-   
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  และ 
จิต ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม   และจิต ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ   ขันธ ๒  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
                  ๘.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัย 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม   และจิต. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ    กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม   และจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ    กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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         ในปฏสินธิขณะ    จิต    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
ธรรม   และหทยวัตถุ. 
                  ๙.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    และ 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  และจิต ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒    และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๑    ที่เปน 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และจิต  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ขันธ ๒   และจิต  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๒๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี  ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย   ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย ม ี๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี 
๕ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  
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                                          ปจจนียนัย 
                                       ๑. นเหตุปจจัย 
         [๒๒๖] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัยจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ  ๒   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัย 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   จิต   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลาย    ทีเ่ปนจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ซึง่เปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
                   ๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เกิด- 
ขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ  ๒,   จิต    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ  ๑    ที่เปน 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัย 
ธรมท่ีไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยจิต   ซึ่งเปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูป   อาศัยจิต,   หทยวัตถุ   อาศัยจิต, 
จิต  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                  ๕.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิตซ่ึงเปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิต. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลาย    ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยจิต 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                  ๖.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยจิตซ่ึงเปน 
อเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    สัมปยุตตขันธทั้งหลาย    และกฏัตตารูป 
อาศัยจิต. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    จิต    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    อาศัย 
หทยวัตถุ.  
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                  ๗.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     อาศัยจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม     และธรรมที่ไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐาน    เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ   และจิต  ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม   และจิต  ฯลฯ 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธ 
ทั้งหลาย  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และจิต. 
                  ๘.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัย 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ   และจิต. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และจิต.  
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         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    จิต    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม   และหทยวัตถุ. 
                    ๙.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    และ 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ  ๒    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ  ๑    ที่เปนจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ซึง่เปนอเหตุกะ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ วาระ. 
 

                                   ๒.  นอารัมมณปจจัย 
         [๒๒๗] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัย 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     อาศัย 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณ- 
ปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิต.  
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         ในปฏสินธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยจิต,  หทยวัตถุ  อาศัยจิต. 
         ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑  ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
                  ๓.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     อาศัย 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน. 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม   และจิต.                                                                                        
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง  ๒ นัย ฯลฯ 
 

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๒๒๘]   ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  ม ี
๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี 
๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ     ในนอินทรยิปจจัย มี ๑ วาระ   ใน 
นฌานปจจัย มี ๖ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย มี 
๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ.  
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                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ  

         [๒๒๙]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ฯลฯ 
 

                                       ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๒๓๐]   เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . . ฯลฯ 
ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ 
         สหชาตวาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
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                                        ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย  
         [๒๓๑] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     อาศัยจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ  มี ๓ วาระ    (วาระที่ 
๑-๒-๓)  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                    ๔. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     อาศัย 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิต. 
         จิต   อาศัย  หทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ   ตลอดถงึมหาภูตรูป. 
                    ๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัย  จิต.  
         ขันธทั้งหลาย  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัย  หทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ นัย. 
                    ๖.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัยจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เกิด- 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสังฏฐสมุฏฐานธรรม   และ 
จิต ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ขันธ  ๒    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ นัย. 
                  ๗.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัย 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัยขันธ 
ทั้งหลาย  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และจิต. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัยขันธที่เปน 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         จิต  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๓ นัย. 
                   ๘.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     และธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฐานธรรม  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  
อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และจิต ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒.  
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         ขันธ  ๒   และจิต    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ นัย. 
 

                                       ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๒๓๒] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัยจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย ม ี๓ วาระ  เหมอืนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น   เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
         คือ  จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  อาศัยกายายตนะ. 
         จิต   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ  ฯลฯ 
อาศัยกายายตนะ. 
         สัมปยตุตขันธทั้งหลาย   อาศัย  จิต. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัย  หทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ นัย.  
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                  ๔.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏ- 
ฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  จักขุวิญญาณ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ 
อาศัยกายายตนะ.  
         จิต  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  มี ๑ นัย. 
                  ๕.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัยจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย   
         คือ  ขันธ ๒  อาศัย ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ,  จักขายตนะ 
และจักขุวิญญาณ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒  ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ  ฯลฯ 
         ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  และจิต ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
         ขันธ  ๒    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทํา ๒ นัย. 
                  ๖.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     อาศัย 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
ธรรม  เกิดขึน้เพราะอารัมมณปจจัย  
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         คือ  จักขุวิญญาณ    อาศัยขันธทั้งหลาย    ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ 
และจักขายตนะ ฯลฯ  ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ. 
         จิต  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ  
         ในปฏสินธิขณะ  มี ๑ นัย. 
                   ๗.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสังสัฏฐสุมุฏฐานธรรม   อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เกิดขึ้น   เพราะอารมัมณ- 
ปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ และจิต  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  
และหทยวัตถุ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  มี ๑ นัย. 
                                                 ฯลฯ 
 

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

                                             ปจจนยีนัย 
                                          ๑. นเหตุปจจัย 
         [๒๓๔]  ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    อาศัยจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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         พึงกระทํา ๙ วาระ   ดังกลาวมาแลว    ในปจจัยวาระ    ก็พึงทําปญจ- 
วิญญาณดวย,  มีทั้ง ๓ นัย,  โมหะ. 
 

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๒๓๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร-  
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย มี 
๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัยมี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัยมี ๑ วาระ  ในนฌาน 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  นสิสยวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                        สังสัฏฐวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
         [๒๓๖]  ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เจือกับจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ฯลฯ 
เจือกับขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เจือกับ 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต  เจือกับขันธทั้งหลาย  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                      ๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     และธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม       เจือกบัจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิต    เจือกับขันธ     ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                        ๔.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เจือกับธรรมท่ีไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
        คือ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เจือกับจิต. 
        ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                       ๕.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    เจือกับจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหคุปจจัย 
        คือ    ขันธ ๒    เจือกับขันธ  ๑    ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
และจิต ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
        ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 

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

                                         ปจจนียนัย 
                                        ๑. นเหตุปจจัย 
        [๒๓๘] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เจือกับจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย ฯลฯ มีทั้ง ๓ วาระ,  โมหะ.  
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                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
        [๒๓๙]  ในนเหตุปจจัย   ม ี๕ วาระ    ในนอธปิติปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๕ วาระ   ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๕  วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
        การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                          ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจยั 
         [๒๔๐] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแกจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงการทํามูล  (วาระท่ี ๒) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิต    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๓) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต-    
ขันธทั้งหลาย,    จิต     และรูปทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   ดวย  
อํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๒๔๑] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแกจิตต-  
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 257 

         คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   ยอมเกดิข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๒). 
         จิต ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๓). 
         เพราะปรารภจิต  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรน      เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
         คือ   พระอริยะท้ังหลาย  ฯลฯ   พิจารณา  นิพพาน. 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู  ฯลฯ 
         อารัมมณปจจัยในจิตตสหภุทุกะฉันใด พึงทําฉันนั้น  ไมมีแตกตางกัน 
พึงกระทําทั้ง ๙ วาระ. 
 

                                           ๓. อธิปติปจจัย 
         [๒๔๒] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแกจิตต-  
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ และ  สหชาตาธิปติ  มี ๓ วาระ. 
         พึงกระทําอธิปติปจจัยทั้งสอง.  
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                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ มี ๓ วาระ. 
         พึงกระทําอธิปติปจจัยทั้งสอง. 
                     ๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         พึงกระทําอธิปติปจจัย อยางเดียวเทาน้ัน  พึงกระทําท้ัง  ๙ วาระ เหมือน 
จิตตสหภุทุกะ  ไมมีตางกัน. 
 

                         ๔. อนันตรปจจยั ฯลฯ  ๙. อุปนิสสยปจจัย 
         [๒๔๓] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแกจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย     ม ี๙ วาระ 
เหมือนจิตตสหภุทุกะ 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   เหมือน 
กับปฏิจจวาระ  ม ี๙ วาระ. 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  เหมือน 
กับ ปฏิจจวาระ.  
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         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  เหมือน 
กับจิตตสหภุทุกะ  ไมมีตางกัน. 
 
 

                                   ๑๐. ปุเรชาตปจจัย 
         [๒๔๔] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ    และ  วัตถุปุเรชาตะ 
มี ๓ วาระ. 
         เหมือนกับจิตตสหภุทุกะ  ไมมีตางกัน. 
 

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

                                   ๒๐. วิปปยตุตปจจัย 
         [๒๔๗] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน    สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย  
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         มี ๓ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                  ๓. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      เปน 
ปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ    หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ   กายายตนะ ฯลฯ. 
         หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      เปน 
ปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ    หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกจิต     และสมัปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
          ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
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         จักขายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ  กายายตนะ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๕.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
                                              ฯลฯ 
 

                                      ๒๑. อัตถิปจจัย 
         [๒๔๘] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแกจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย    เหมือนกบัปฏิจจ- 
วาระ. 
                     ๒.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                     ๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                  ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   ปุเรชาตะ   ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ   อินทรยิะ 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  พึงกระทําเหมือนกับปุเรชาตปจจัย. 
         ที่ยอ ๆ ทั้งหมดควรใหพิสดาร. 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปน 
ปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         จิต   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
         ในปฏสินธิขณะ     จิต     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ    หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ   เหมือนกับปุเรชาตปจจัย   ไมแตกตางกัน. 
                  ๖.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      เปน 
ปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
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         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก    
         จิต   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ    หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกจิต     และสมัปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน   ปุเรชาตะ   เหมือนกับปุเรชาตปจจัย. 
                  ๗.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     และธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ 
         ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ   และจักขุวิญญาณ  เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ที่เปน   สหชาตะ  รวมกับ   ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ    และจักขายตนะ   เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ท่ีเปน   สหชาตะ  ไดแก  
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         ขันธ ๑   ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    และจิต    เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ขันธ ๑  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ นัย. 
                  ๘.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ, และ 
ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อาหาระ  และรวมกับ  อินทริยะ 
         ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก                       
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก 
จักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ    ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
กายวิญญาณ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  และจิต    เปนปจจัยแก 
รูปทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกรูปทั้งหลาย    ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    และหทยวัตถุ    เปน 
ปจจัยแกจิต   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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         ในปฏสินธิขณะ  มี ๓ นัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   ที่เกิดภายหลัง และจิต 
เปนปจจัยแกกายน้ี     ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     ที่เกิดกอน    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ    อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    ที่เกิดภายหลัง    จิต  
และกวฬีการาหาร     เปนปจจัยแกกายน้ี      ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   ที่เกิดภายหลัง    จิต  
และรูปชีวิตินทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                  ๙.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมที่ไมใช 
จิต สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑   ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ   และจักขายตนะ   เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ ฯลฯ ที่สหรคต- 
ดวยกายวิญญาณ ฯลฯ  
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         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    และจิต    เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒  และรูปทั้งหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย,  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒  และจิต  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ นัย. 
 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๒๔๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๙ วาระ ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๙ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย   มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ   ในมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ     ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในวิคตปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.  
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                                        ปจจนียนัย 
                                การยกปจจัยในปจจนยีะ 
         [๒๕๐] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปนปจจัยแกจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                    ๒.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั. 
                    ๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย     ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย    ดวยอํานาจของปุเรชาต-  
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ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย    ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม       เปน 
ปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๖.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     เปน- 
ปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,     เปนปจจัย     ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๗.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                  ๘.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมท่ีไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,     เปนปจจัย    ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย    ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
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                  ๙.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      และธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
และธรรมท่ีไมใชจิตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   ดวยอํานาจของอารัม- 
มณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

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

                                     อนุโลมปจจนียนัย   

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๒๕๒]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ . . . ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง   มี ๓ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๑  วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ    ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                                     ปจจนียานุโลมนัย 
                      การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๒๕๓]   เพราะนเหตุปจจัย       ในอารัมมณปจจัย    มี  ๙  วาระ . . . 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง   มี ๙ วาระ. 
         พึงกระทําอนุโลมมาติกา 
                            จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  จบ  
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                         ๖๔.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ  

                                            ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
         [๒๕๔]  ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม     อาศัยจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะเปนอยางไร   แมทกุะน้ีก็เปนอยางนั้น   ไมมี 
แตกตางกัน. 
                           จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ  จบ  
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                    ๖๕.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
         [๒๕๕] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม       อาศัย 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานปุริวัตติธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ- 
ธรรม  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะเปนอยางไร  แมทุกะน้ีก็เปนอยางนั้น    ไมมี 
แตกตางกัน.  
                      จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  จบ  
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                                    ๖๖. อัชฌัตติกทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย  

                                         ๑. เหตุปจจยั 
         [๒๕๖]  ๑. อัชฌัตติกธรรม  อาศัยอัชฌัตติกธรรม    เกิดขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  อัชฌัตติกกฏัตตารูป  อาศัยจิต. 
                      ๒. พาหิรธรรม     อาศัยอัชฌัตติกธรรม     เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และพาหิรกฏัตตารูปอาศัยจิต. 
                      ๓. อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม   อาศัยอัชฌตั- 
ติกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   สัมปยุตตขันธทั้งหลาย,   อัชฌัตติกะ   และ 
พาหิรกฏัตตารูป   อาศัยจิต. 
                      ๔. พาหริธรรม   อาศัยพาหิรธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม 
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ  
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         ในปฏสินธิขณะ   ขันธ ๒    และพาหิรกฏัตตารูป     อาศัยขันธ ๑  ที ่ 
เปนพาหิรธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ. 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ. 
         มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ    จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                  ๕.  อัชฌัตติกธรรม     อาศัยพาหิรธรรม      เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต  และอัชฌตัติกกฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ี 
เปนพาหิรธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต  อาศัยหทยวัตถุที่เปนพาหิรธรรม. 
                  ๖.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   อาศัยพาหิร- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๒,    จิต     และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑   ที่เปน 
พาหิรธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ   ขันธ  ๒,  จิต   และอัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตา- 
รูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                  ๗.  อัชฌัตติกธรรม    อาศัยอัชฌัตติกธรรม     และ 
พาหิรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  อัชฌัตติกกฏัตตารูป  อาศัยจิต   และสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย 
                     ๘.  พาหริธรรม   อาศัยอัชฌัตติกธรรม   และพาหิร- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม 
และจิต   ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยจิต   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒  และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปน 
พาหิรธรรม   และจิต   ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
         พาหิรกฏัตตารูป   อาศัยจิต   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ    ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม    อาศัยจิต    และ 
หทยวัตถุ. 
                     ๙.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   อาศัยอัชฌัต- 
ติกธรรม  และพาหิรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๒   และอัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูป 
อาศัยขันธ ๑   ที่เปนพาหิรธรรม   และจิต  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         [๒๕๗] ๑.  พาหิรธรรม      อาศัยอัชฌัตติกธรรม     เกิดขึน้ 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิต.  
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                  ๒.  พาหิรธรรม   อาศัยพาหิรธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                  ๓.  อัชฌัตติกธรรม     อาศัยพาหิรธรรม      เกิดขึน้ 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิต   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต  อาศัยหทยวัตถุ. 
                  ๔.  อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม    อาศัยพาหิร- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   และจิต  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนพาหิรธรรม  ฯลฯ  อาศัย 
ขันธ   ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ขันธ ๒  และจิต  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                  ๕.  พาหิรธรรม   อาศัยอัชฌีตติกธรรม   และพาหริ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ  ๒    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนพาหิรธรรม    และจิต  ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒.  
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         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม  และจิต  
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ   ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพหิรธรรม,   จิต 
และหทยวัตถุ   ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
                                               ฯลฯ 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๒๕๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๕  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย มี  ๙ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ   ในสมัปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัตถปิจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถปิจจัย  มี  ๕ 
วาระ ในวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                           ปจจนียนัย 
                                        ๑. นเหตุปจจัย 
         [๒๕๙] ๑.  อัชฌัตติกธรรม  อาศัยอัชฌัตติกธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือ  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  อัชฌัตติกกฏัตตารูป  อาศัยจิต  
                  ๒. พาหิรธรรม     อาศัยอัชฌัตติกธรรม     เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิต  ซึ่งเปน 
อเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  และพาหิรกฏัตตารูป 
อาศัยจิต. 
         โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยจิต 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
                  ๓.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   อาศัยอัชฌัต- 
ติกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และอัชฌัตติกะ 
และพาหิรกฏัตตารูป   อาศัยจิต  
                  ๔.  พาหิรธรรม   อาศัยพาหิรธรรม  เกิดขึ้น    เพราะ 
นเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ.  ที่เปนพาหิรธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
         โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลาย   ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
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                  ๕.  อัชฌัตติธรรม     อาศัยพาหิรธรรม      เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  จิต  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    จิต    และอัชฌัตติกกฏัตตารูป    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  จิต  อาศัยหทยวัตถุ. 
                  ๖.  อัชฌัตติกธรรม    และพาหิรธรรม   อาศัยพาหิร- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒,   จิต    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑   ที่เปน 
พาหิรธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ     ขันธ ๒,    จิต   และอัชฌัตติกะและพาหิร- 
กฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม  ฯลฯ 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ. 
                  ๗.  อัชฌัตติกธรรม     อาศัยอัชฌัตติกธรรม     และ 
พาหิรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    อัชฌัตติกกฏัตตารูป   อาศัยจิต   และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย.                                                                
                 ๘.  พาหิรธรรม   อาศัยอัชฌัตติกธรรม    และพาหริ- 
ธรรม  เกิดขึน้เพราะนเหตุปจจยั 
         คือ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒.  
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         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยจิต    ซึง่เปนอเหตุกะ  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๒  และพาหิรกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๑ 
ที่เปนพาหิรธรรม  และจิต ฯลฯ 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  พาหิรกฏัตตารูป   อาศัยจิต    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    ขันธทัง้หลายท่ีเปนพาหิรธรรม    อาศัยจิต  
และหทยวัตถุ. 
         โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และจิต. 
                    ๙.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   อาศัยอัชฌัต- 
ติกธรรม  และพาหิรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๒  และอัชฌัตติกะและพาหิร- 
กฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม  และจิต  ฯลฯ  อาศยัขันธ ๒.  
 

                                  ๒.   นอารัมมณปจจัย 
         [๒๖๐] ๑.  อัชฌัตติกธรรม  อาศัยอัชฌัตติกธรรม  เกิดขึ้น   
เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  อเหตุกปฏิสนธิขณะ   อัชฌัตติกกฏัตตารูป  อาศัยจิต. 
                     ๒.  พาหิรธรรม     อาศัยอัชฌัตติกธรรม     เกิดขึน้ 
เพราะนอารัมมณปจจัย  
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         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  พาหิรกฏัตตารูป  อาศัยจิต. 
                  ๓.  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั 
คือ  ในปฏิสนธิขณะ  อัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูป  อาศัยจิต. 
                  ๔.  พาหิรธรรม   อาศัยพาหิรธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
นอารัมมณปจจัย                                                           
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม.  
         ในปฏสินธิขณะ พาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม, 
หทยวัตถุ    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม. 
         มหาภูตรูป  ๑   ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                  ๕.  อัชฌัตติกธรรม      อาศัยพาหิรธรรม      เกิดขึน้  
เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ   ในปฏิสนธิขณะ  อัชฌัตติกกฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
พาหิรธรรม. 
                  ๖.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม    อาศัยพาหิร- 
ธรรม    เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ   ในปฏิสนธิขณะ    อัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูป    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม. 
                  ๗.  อัชฌัตติกธรรม     อาศัยอัชฌัตติกธรรม     และ 
พาหิรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย  
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         คือ  ในปฏิสนธิขณะ    อัชฌัตติกกฏัตตารูป    อาศัยจิต     และสัมป- 
ยุตตขันธทั้งหลาย.    
                     ๘.  พาหริธรรม   อาศัยอัชฌัตติกธรรม   และพาหิร- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม  และจิต. 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิต  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ นัย. 
                      ๙.  อัชฌัตติกธรรม     และพาหิรธรรม      อาศัยอัช- 
ฌัตติกธรรม  และพหิรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ   ในปฏิสนธิขณะ    อัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูป   อาศัยจิต 
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๒๖๑๑]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง 
มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑  วาระ. 
 
                                        ๑๗. นฌานปจจัย 
         [๒๖๒]  ๑.  พาหริธรรม   อาศัยอัชฌัตติกธรรม      เกิดขึ้น 
เพราะนฌานปจจัย 
๑.  ขอนี้ควรจะรวมกับขอ (๒๖๓)  
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         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ. 
                  ๒.  พาหิรธรรม  อาศัยพาหิรธรรม  เกดิขึ้น   เพราะ 
นฌานปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑   ทีส่หรคตดวยจักขุวิญญาณ    ขันธ ๒ 
ฯลฯ  ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ  ฯลฯ  พาหิรรูป  ฯลฯ  อาหารสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ อุตุสมฏุฐานรูป ฯลฯ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
                  ๓.  อัชฌัตติกธรรม     อาศัยพาหิรธรรม      เกิดขึน้ 
เพราะนฌานปจจัย 
         คือ  จักขุวิญญาณ  อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ  ฯลฯ 
กายวิญญาณ   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ               
                   ๔.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   อาศัยพาหิร- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะนฌานปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจักขุวิญญาณ  อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยจักขุวิญ- 
ญาณ  ฯลฯ  ขันธ ๒,  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ.         
                   ๕.  พาหิรธรรม   อาศัยอัชฌัตติกธรรม    และพาหิร- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะนฌานปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑    ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ    และจักขุ 
วิญญาณ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒.   ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยกาย  
วิญญาณ ฯลฯ  พึงผูกจักรนัย.  
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                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๒๖๓]  ในนฌานปจจัย  มี ๕ วาระ     ในนมัคคปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนสันปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัยมี ๕ วาระ    ในโนนัตถ ิ
ปจจัย   มี ๙ วาระ   ในโนวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 อนุโลมปจจนียนัยนัย 
  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๒๖๔]  เพราะเหตุปจจัย      ในนอารัมมณปจจัย    ม ี๙ วาระ. . . 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ ฯลฯ. 
                                                   ฯลฯ 
 

                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๒๖๕]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ. . .ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๕ วาระ   ในสหชาตปจจัย 
มี  ๙ วาระ  ในมัคคปจจัยมี ๓ วาระ. 
                                                   ฯลฯ 
 
         แมสหชาตวาระ  ก็เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                         ปจจยวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
         [๒๖๖]  ๑.  อชัฌัตติกธรรม   อาศัยอัชฌัตติกธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  เหมือนกบัปฏิจจวาระ. 
                      ๔.  พาหิรธรรม  อาศัยพาหิรธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม 
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ นัย    จนถึงมหาภูตรูปที่เปนอัชฌัตติก- 
ธรรม.  ขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                      ๕.  อัชฌัตติกธรรม     อาศัยพาหิรธรรม      เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม,  จิต  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ นัย. 
                      ๖.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม    อาศัยพาหิร- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย ขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม 
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.  
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         จิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงกระทําทั้ง ๒ นัย. 
                     ๗.  อัชฌัตติกธรรม     อาศัยอัชฌัตติกธรรม     และ 
พาหิรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป  อาศัยจิตและสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย. 
                     ๘.  พาหริธรรม   อาศัยอัชฌัตติกธรรม    และพาหิร- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม 
และจิต  ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยจิตและมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม  อาศัยจิตและหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๓ นัย. 
                     ๙.  อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม   อาศัยอัชฌตั- 
ติกธรรม  และพาหิรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๒  และอัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูป 
อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม  และจิต ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
   

                                      ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๒๖๗] ๑.  อัชฌัตติกธรรม   อาศัยอัชฌัตติกธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย   
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         คือ  จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ   กายายตนะ. 
                   ๒.  พาหิรธรรม     อาศัยอัชฌัตติกธรรม      เกิดขึน้ 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ  และ 
จักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ.  สัมปยตุตขันธทั้งหลาย  อาศัยจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                    ๓.  อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม   อาศัยอัชฌัต- 
ติกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  จักขุวิญญาณ    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย     อาศัยจักขายตนะ 
ฯลฯ   กายายตนะ. 
                    ๔.  พาหิรธรรม  อาศัยพาหิรธรรม   เกดิขึ้น   เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                    ๕.  อัชฌัตติกธรรม     อาศัยพาหิรธรรม      เกิดขึน้ 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิต  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม   จิตอาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ นัย. 
                    ๖.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   อาศัยพาหิร- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย  
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         คือ  จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  มี ๑ นัย. 
                  ๗.  อัชฌัตติกธรรม     อาศัยอัชฌัตติกธรรม     และ 
พาหิรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  จักขุวิญญาณ   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสหรคตดวยจักขุวิญญาณ 
และจักขายตนะ  ฯลฯ   ทีส่หรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ 
                   ๘.  พาหิรธรรม   อาศัยอัชฌัตติกธรรม   และพาหริ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ,  จักขายตนะ 
และจักขุวิญญาณ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒  ฯลฯ   อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยกาย- 
วิญญาณ ฯลฯ 
         ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนพาหิรพาธรรม   และจิต,  ขันธ ๒ ฯลฯ 
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม  อาศยัจิตและหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงทําทั้ง ๒ นัย. 
                   ๙.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   อาศัยอัชฌัต- 
ติกธรรม  และพาหิรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   และจักขุวิญญาณ   อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยจักขุ- 
วิญญาณ   และจักขายตนะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒.  
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                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๒๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ    ในกัมมปจจัย   มี ๙ วาระ  ใน 
ปจจัยทั้งปวง  ม ี๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
   

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

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๒๗๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนสมนันตร-  
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ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ ใน 
นฌานปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๙  วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
         การนับสองวาระนอกน้ีก็ดี  นิสสยวาระก็ดี  พึงกระทําอยางน้ี.  
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                                       สังสัฏฐวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
         [๒๗๑]  ๑.  พาหริธรรม     เจือกับอัชฌัตติกธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  เจือกับจิต. 
         ในปฏสินธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เจือกับจิต. 
                     ๒.  พาหิรธรรม  เจือกบัพาหิรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ ขันธ ๒  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม ฯลฯ เจือกับขันธ ๒.   
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  อัชฌัตติกธรรม    เจือกับพาหิรธรรม     เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิต  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.  อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม   เจือกับพาหริ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๒    และจิต    เจือกับขันธ ๑     ที่เปนพาหิรธรรม ฯลฯ 
เจือกับขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๕.  พาหิรธรรม  เจือกับอชัฌัตติกธรรม   และพาหริ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนพาหิรธรรม  และจิต ฯลฯ  เจือ 
กับขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                                                 ฯลฯ 
 

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

                                            ปจจนียนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
         [๒๗๓]   พาหิรธรรม  เจือกับอัชฌัตติกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย 
         พึงทํา ๕ วาระ  อยางนี้  มี ๓ นัย  เหมือนกับ  โมหะ.  
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                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๒๗๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ    ในนอธปิติปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนมัคคปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
         การนับสองวาระนอกน้ีก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                           ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย            

                                         ๑. เหตุปจจยั 
         [๒๗๕]  ๑.  พาหริธรรม    เปนปจจัยแกพาหิรธรรม     ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
         ในปฏสินธิขณะ เหตุทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย   และพาหิรกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
                     ๒. พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม  เปนปจจัยแกจิต   ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ   เหตุทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิต และ 
อัชฌัตติกกฏตัตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
                     ๓.  พาหิรธรรม   เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม    และ 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจัย แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.   
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         ในปฏสินธิขณะ เหตุทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย,  จิต   และอัชฌัตติกะและพาหิรกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย. 
 

                                           ๒. อารมัมณปจจัย 
         [๒๗๖] ๑.  อัชฌัตติกธรรม       เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิต    ปรารภจิต   เกิดข้ึน. 
         พึงถามถึงมูล.   (วาระที่ ๒) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม  ปรารภจิต  เกิดข้ึน. 
         พึงถามถึงมูล.   (วาระที่ ๓) 
         จิต    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ปรารภจิต  เกิดข้ึน. 
                    ๔.  พาหิรธรรม     เปนปจจัยแกพาหิรธรรม      ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  บคุคลใหทานแลว  ฯลฯ    ศีล ฯลฯ    กระทําอุโบสถกรรมแลว 
พิจารณาซ่ึงกุศลกรรมนัน้     ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภกุศล 
กรรมน้ัน  ราคะ ฯลฯ   โทมนัส  ยอมเกดิข้ึน. 
         บุคคลพิจารณากุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
         ออกจากฌาน  พิจารณาฌาน ฯลฯ  
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         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค     พิจารณามรรค  ฯลฯ    ผล ฯลฯ 
นิพพาน 
         นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,     แกมรรค,    แกผล, 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.   
         พระอรยิะท้ังหลาย   พิจารณากิเลสท่ีละแลว   ซึ่งเปนพาหิรธรรม ฯลฯ 
พิจารณากิเลสที่ขมแลว,   รูกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
         บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ   หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
พาหิรธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต  ที่เปนพาหิรธรรม  ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
         อากาสานัญจายตนะ    เปนปจจัยแก    วิญญาณัญจายตนะ,    อากิญ-    
จัญญายตนะ   เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.                     
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ          
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,  แกเจโต- 
ปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,  แกยถากมัมูปคญาณ  แกอนาคตังสญาณ, 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                  ๕.  พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  
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         คือ  บคุคลใหทานแลว ฯลฯ  ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  พิจารณา 
กุศลกรรมนัน้    ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น  จิต  
ยอมเกิดข้ึน. 
         พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
         ออกจากฌาน  พิจารณาฌาน ฯลฯ 
         ที่ยอไวทั้งหมด  พึงจําแนกใหพิสดาร. 
         บุคคลพิจารณาเห็นกิเลสทั้งหลาย   ที่เคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
         พิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ   หทยวัตถ ุ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ   ยอมยนิดี  ยอมเพลดิเพลินยิ่ง  เพราะปรารภรูปเปนตนนั้น    จิต   ยอม 
เกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ 
         รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,     แก 
เจโตปริยญาณ,     แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ     แกยถากัมมูปคญาณ,    แก 
อนาคตังสญาณ,   แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                  ๖.  พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม    และ 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลใหทานแลว ฯลฯ  ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  พิจารณา 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น     ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน 
จิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน.  
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         ที่ยอไวทั้งหมด  พึงจําแนกใหพิสดาร. 
         บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม  โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง ฯลฯ  ยอมยินด ี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภขันธนั้น  จิต   และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ    
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม     เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,     แก 
เจโตปริยญาณ,     แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,     แกยถากัมมูปคญาณ,     แก 
อนาคตังสญาณ,    แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                      ๗.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม  เปนปจจัยแก 
อัชฌัตติกธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระท่ี  
๗-๘-๙) 
 

                                      ๓. อธิปติปจจัย 
         [๒๗๗]  ๑.  อชัฌัตติกธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปต ิ  ไดแก 
         จิต  กระทําจิต    ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ยอมเกิดข้ึน.  
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                  ๒.  อัชฌัตติกธรรม  เปนปจจัยแกพาหิรธรรม    ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ    และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม      กระทําจิตใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรม คือ จิต   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย.                                  
         พึงถามถึงมูล.   (วาระที่  ๓) 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         จิต    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  กระทําจิตท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม  ให 
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ยอมเกิดข้ึน. 
                 ๔.  พาหิรธรรม     เปนปจจัยแกพาหิรธรรม       ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ    สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ  ม ี๓ วาระ   (วาระท่ี ๔-๕-๖) 
         อธิปติปจจัยทั้งสอง   พึงจําแนกทั้ง ๓ วาระ.                    
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                    ๗.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม    เปนปจจัยแก 
อัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย มี ๓วาระ (วาระท่ี ๗-๘-๙) 
         แมทั้ง ๓ วาระ   ก็เปนอธิปติปจจัยอยางเดียว. 
 

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

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

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

                                    ๑๐. ปุเรชาตปจจัย 
         [๒๘๐] ๑.  อัชฌัตติกธรรม      เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ. 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  กายะ  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น   จิต  ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ   กายายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                  ๒.  อัชฌัตติกธรรม   เปนปจจัยแกพาหิรธรรม    ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ. 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   กายะ  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
ยอมยินดี  ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ทีส่หรคตดวยจักขุวิญญาณ 
ฯลฯ   กายายตนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ   ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๓.  อัชฌัตติกธรรม      เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม 
และพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ. 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ   ฯลฯ    กายะ    โดยความเปนของไมเที่ยง 
เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  จิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ฯลฯ    กายายตนะ     เปนปจจัยแกกายวิญญาณ     และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย  
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                  ๔.  พาหิรธรรม      เปนปจจัยแกพาหิรธรรม     ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ. 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย    ฯลฯ    โผฏฐัพพะทั้งหลาย    ฯลฯ 
หทยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๕.  พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม    ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ. 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย    ฯลฯ    โผฏฐัพพะท้ังหลาย    ฯลฯ 
หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ   เพราะปรารภรูปเปนตนนั้น   จิต  
ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
         หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกจิต  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๖.  พาหิรธรรม   เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม    และ 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  
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         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ.  
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย  ฯลฯ  โผฏฐัพพะท้ังหลาย  หทยวัตถ ุ
โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ  เพราะปรารภรูปเปนตน  จิต    และสัมปยตุต- 
ขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๗.  อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม    เปนปจจัยแก 
อัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         คือ  จักขายตนะ   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต   ฯลฯ   กายายตนะ 
และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
         รูปายตนะ    และจักขายตนะ    เปนปจจัยแก    จักขุวิญญาณ   ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ  และกายายตนะ   เปนปจจัยแก    กายวิญญาณ  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๘.  อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม    เปนปจจัยแก 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ.  
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         คือ  จักขายตนะ    และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  ฯลฯ  กายายตนะ    และหทยวัตถ ุ
เปนปจจัยแก   ขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
         รูปายาตนะ   และจักขายตนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
จักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย    ฯลฯ    โผฏฐัพพายตนะ  และ 
กายายตนะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ    ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๙.  อัชฌัตติกธรรม    และพาหิรธรรม    เปนปจจัยแก 
อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         คือ  จักขายตนะ    และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแกจิต   และสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  ฯลฯ  กายายตนะ  และหทยวัตถุ 
ฯลฯ 
         รูปายตนะ    และจักขายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   และสัมป- 
ยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. 
 

                                       ๑๑. ปจฉาชาตปจจัย 
         [๒๘๑] ๑.  อัชฌัตติกธรรม       เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  
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         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัย 
แกกายน้ี    ทีเ่ปนอัชฌัตติกธรรม   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
         พึงทํามูล  (วาระที่ ๒) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม  ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เปนพาหิรธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
         พึงทํามูล  (วาระที่  ๓) 
        ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี  
ที่เปนอัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย. 
         ทั้ง ๙ วาระ   พึงจําแนกอยางนี้. 
 

                                        ๑๒. อาเสวนปจจัย 
         เปนปจจัย     ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย       พึงจําแนกเปน 
๙ วาระ. 
 

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

                                          ๑๔. วิปากปจจัย 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 

                                         ๑๕.  อาหารปจจยั 
         [๒๘๓] ๑.  อัชฌัตติกธรรม      เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ     อาหารท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม    เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                     ๒.  อัชฌัตติกธรรม  เปนปจจัยแกพาหิรธรรม    ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ  อาหารท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม    เปนปจจัยแก   สัมปยุตต- 
ขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.                
         ในปฏสินธิขณะ   อาหารท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม   เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี  ๓)  
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         ในปฏสินธิขณะ  อาหารท้ังหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม  เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย     และกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม    และ 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                  ๔.  พาหิรธรรม      เปนปจจัยแกพาหิรธรรม    ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ   อาหารทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         กพฬีการาหารท่ีเปนพาหิรธรรม    เปนปจจัยแกกายท่ีเปนพาหิรธรรม 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                 ๕.  พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม    ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ   อาหารทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม   เปนปจจัยแกจิต   ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ   อาหารท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม   เปนปจจัยแกจิต 
และกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
         กพฬีการาหารท่ีเปนพาหิรธรรม     เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอัชฌัตติก 
ธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                 ๖.  พาหิรธรรม   เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม   และ 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  
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         คือ   อาหารทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ- 
ทั้งหลาย,   จิต    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ     อาหารท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม     เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย,  จิต   และกฏตัตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม  และ 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
         กพฬีการาหารท่ีเปนพาหิรธรรม     เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอัชฌัตติก- 
ธรรม   และพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                  ๗.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม    เปนปจจัยแก 
อัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ   ในปฏิสนธิขณะ    อาหารทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม    และ 
พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย. 
                  ๘.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   เปนปจจัยแก 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ   อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม    และพาหิรธรรม    เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหาร- 
ปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ    อาหารท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม    และพาหิร- 
ธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.  
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                      ๙.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   เปนปจจัยแก 
อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ    อาหารท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม    และ 
พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และกฏัตตารูป  ทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัต- 
ติกธรรม   และพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
 

                                        ๑๖.  อินทริยปจจัย 
         [๒๘๔]  ๑.  อชัฌัตติกธรรม      เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   อินทรียทัง้หลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม   เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         จักขุนทรีย  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ   กายินทรีย   เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                     ๒.  อัชฌัตติกธรรม   เปนปจจัยแกพาหิรธรรม   ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย 
         คือ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม  เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ     และกฏตัตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม     ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย.  
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         จักขุนทรีย    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  ฯลฯ    กายินทรีย    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ 
สหรคตดวยกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                  ๓.  อัชฌัตติกธรรม       เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม 
และพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
         คือ   ในปฏิสนธิขณะ   อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม    เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรมและพาหิร- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         จักขุนทรีย    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ฯลฯ   กายินทรีย  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย. 
                  ๔.  พาหิรธรรม     เปนปจจัยแกพาหิรธรรม      ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย 
         คือ   อินทรียทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ    อินทรียทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม     เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ      และกฏตัตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม      ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย. 
         รูปชีวิตินทรีย     เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
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                  ๕.  พาหิรธรรม   เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย 
         คือ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม  เปนปจจัยแกจิต  ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ    อินทรียทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม    เปนปจจัยแก 
จิต  และกฏตัตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         รูปชีวิตินทรีย    เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                  ๖.  พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม    และ 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
         คือ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   จิต   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ    อินทรียทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม    เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย,  จิต  และกฏตัตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม  และ 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         รูปชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม 
และพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                  ๗.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   เปนปจจัยแก 
อัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  
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         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   อินทรียทัง้หลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม   และ 
พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย. 
         จักขุนทรีย  และอุเบกขินทรีย  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย ฯลฯ  กายินทรีย  และสุขินทรีย,  กายินทรีย  และทุกขินทรีย 
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                  ๘.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   เปนปจจัยแก 
พาหิรธรรม ดวยอํานาจของอันทริยปจจัย 
         คือ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม    และพาหิรธรรม    เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอินทริย- 
ปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ   อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม   และพาหิร- 
ธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         จักขุนทรีย    และอุเบกขินทรีย    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคต 
ดวยจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ  กายินทรยี  และสุขินทรีย, 
กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                  ๙.  อัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม    เปนปจจัยแก 
อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  
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         คือ  ในปฏิสนธิขณะ    อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม    และ 
พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   กฏัตตารปูทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติก- 
ธรรม   และพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         จักขุนทรีย    และอุเบกขินทรีย     เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ     และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  ฯลฯ   กายินทรีย   และ 
สุขินทรีย,    กายินทรีย    และทุกขินทรีย    เปนปจจัยแกกายวิญญาณ    และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
 

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

                                           ๒๐.  วปิปยุตตปจจัย 
         [๒๘๖] ๑.  อัชฌัตติกธรรม      เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ   ปจฉาชาตะ. 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ  จิตท่ีเกิดพรอมกัน  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
ที่เปนอัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะที่เกิดกอน    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   กายตนะ 
ที่เกิดกอน  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรมท่ีเกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี  
ที่เปนอัชฌัตติกธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                  ๒.  อัชฌัตติกธรรม   เปนปจจัยแกพาหิรธรรม   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ   และ ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม    ที่เกิดพรอมกัน    เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ    ที่เกิดกอน    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
จักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะท่ีเกิดกอน  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคต  
ดวยกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรมท่ีเกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี  
ที่เปนพาหิรธรรม   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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                  ๓.  อัชฌัตติกธรรม      เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม 
และพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ     ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรมท่ีเกิดพรอมกัน 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะที่เกิดกอน  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   และสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ  กายายตนะท่ีเกิดกอน  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม  ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เปนอัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
                  ๔.  พาหิรธรรม     เปนปจจัยแกพาหิรธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรมที่เกิดพรอมกัน      เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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         ในปฏสินธิขณะ   ขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกหทยวัตถุ   ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย,  หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุที่เกิดกอน    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรมที่เกิดภายหลัง     เปนปจจัยแกกายน้ีที่ 
เปนพาหิรธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                  ๕. พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ    ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรมท่ีเกิดพรอมกัน 
เปนปจจัย  แกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตา 
รูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
         หทยวัตถุที่เกิดกอน  เปนปจจัยแกจิต   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรมที่เกิดภายหลัง      เปนปจจัยแกกายน้ีที่ 
เปนอัชฌัตติกธรรมท่ีเกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                  ๖.  พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม    และ 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓   อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
                  ๗.  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม   เปนปจจัยแก 
อัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ฯลฯ ทีเ่กิดภายหลัง  ฯลฯ 
                  ๘.  อัชฌัตติกธรรน  และพาหิรธรรม   เปนปจจัยแก 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                  ๙.  อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม    เปนปจจัยแก 
อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก  
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         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม    และพาหิรธรรม 
ฯลฯ 
 

                                            ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๒๘๗] ๑.  อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน   สหชาตะ   ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ  จิต  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติก- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
         พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ กายะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เหมือน 
กับปุเรชาตะ  ไมมีแตกตางกัน. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ   พึงกระทําเหมือนปจฉาชาตปจจัย. 
                     ๒.  อัชฌัตติกธรรม   เปนปจจัยแกพาหิรธรรม    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี  ๓ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม    ที่เกิดพรอมกัน    เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ 
         สหชาตะในท่ีทั้งปวง   มีในที่นี ้  เหมือนกับปจจยวาระ  
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         ปุเรชาตะ   พึงกระทําเหมือนปจฉาชาตปจจัย. 
         ปจฉาชาตะ   พึงกระทําเหมือนปุเรชาตปจจัย  ไมมีแตกตางกัน. 
                  ๓.  อัชฌัตติกธรรม       เบ็นปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม 
และพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                  ๔.  พาหิรธรรม     เปนปจจัยแกพาหิรธรรม      ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
อินทริยะ  พึงใหพิสดารท้ังหมด. 
                  ๕.  พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
อินทริยะ  ฯลฯ 
                  ๖.  พาหิรธรรม  เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม    และ 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕  อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
อินทริยะ ฯลฯ         
                  ๗.  อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม   เปนปจจัยแก 
อัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ    ปจฉา- 
ชาตะ  รวมกบั   อาหาระ  และรวมกับ  อินทริยะ  
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         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ   และจักขายตนะ   เปนปจจัย 
แกจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ    ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
กายวิญญาณ  และกายายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ. 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ    และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแกจิต    ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย ฯลฯ   กายายตนะ   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกจิต  ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย. 
         รูปายตนะ  และจักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ    โผฏ- 
ฐัพพายตนะ  และกายายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ    ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   ที่เกิดภายหลัง 
เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนอัชฌัตติกธรรม  ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม   และพาหิรธรรม   ที่เกิดภายหลัง 
และกวฬีการาหาร  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนอัชฌัตติกธรรม  ที่เกิดกอน   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย.  
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         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อินทริยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม       และพาหิรธรรมท่ีเกิดภายหลัง 
และรูปชีวิตินทรีย     เปนปจจัยแก     กฏัตตารูปทัง้หลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                  ๘.  อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม    เปนปจจัยแก 
พาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕  อยาง   คือที่เปน    สหชาตะ    ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ   และ 
อาหาระ  อินทริยะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ      จักขายตนะ     และจักขุ- 
วิญญาณ  เปนปจจัยแกขันธ ๒  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ. 
         สหชาตะ  เหมือนกับปจจยวาระ  ไมมีแตกตางกัน. 
         เหมือนกับขอความในบาลีขางตนนั่นเอง. 
                  ๙.  อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม    เปนปจจัยแก 
อัชฌัตติกธรรม  และพาหิรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ อาหาระ 
และ  อินทรยิะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ  และจักขายตนะ    เปนปจจัยแก 
ขันธ ๒  และจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ. 
         พึงจําแนกบททั้งปวง  โดยนัยแหงปจจัยสงเคราะหขางตน.  
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                       ๒๒.  นตัถิปจจัย  ฯลฯ   ๒๔. อวิคตปจจัย 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
 

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

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

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

                                     อนุโลมปจจนียนัย 
                       การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๒๙๑]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ . . .ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๒๙๒]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . .ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   พึงกระทําอนุโลมมาติกา  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                       อัชฌัตติกทุกะ  จบ  
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                                        ๖๗. อุปาทาทุกะ 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย  

                                           ๑. เหตุปจจัย 
         [๒๙๓] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      อาศัยอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอุปาทาธรรม   อาศัยขันธ ๑ 
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๓   และกฏัตตารูปที่ไมใชอุปาทาธรรม   อาศัย 
ขันธ ๑  ที่ไมใชอุปาทาธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
         มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  มหาภูตรูป ๒  อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
                     ๓.  อุปาทาธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ  อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                    ๔.  อุปาทาธรรม        และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ   ๓   และจิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทาธรรม    แตไมใช 
อุปาทาธรรม   อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม   ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๕.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม       อาศัยอุปาทาธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่ไมใชอุปาทาธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒   ฯลฯ 
 

                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๒๙๔] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม       อาศัยอุปาทาธรรม   
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม     อาศัย 
หทยวัตถุ.                                                                 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                    ๓.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม       อาศัยอุปาทาธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารมัมณปจจัย  
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         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่ไมใชอุปาทาธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒   ฯลฯ 
 

                                       ๓. อธิปติปจจัย 
         [๒๙๕]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทา- 
ธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                      ๒.  อุปาทาธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
         คือ  อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป  ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม. 
                      ๓.  อุปาทาธรรม       และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
         คือ    ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทาธรรม     และไมใช 
อุปาทาธรรม   อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชอุปาทาธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
 

                     ๔. อนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๕. สมนันตรปจจัย 
         ฯลฯ    เพราะอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ. 
         เพราะสมนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ. 
         เพราะสหชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ.  
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                                  ๖.  อัญญมัญญปจจัย 
         [๒๙๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม       อาศัยอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอัญญมัญญปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   อาศัยหทย- 
วัตถุ. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอัญญมัญญปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
         สวนพวกอสัญญสตัวทั้งหลาย ฯลฯ  มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
ฯลฯ   มหาภูตรูป ๒  อาศยัมหาภูตรูป ๒. 
                     ๓.  อุปาทาธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอัญญมัญญปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   หทยวัตถ ุ   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทา- 
ธรรม. 
                     ๔.  อุปาทาธรรม        และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอัญญมัญญปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  และหทยวัตถุ   อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช 
อุปาทาธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม      อาศัยอุปาทาธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม     เกิดขึน้     เพราะอัญญมัญญปจจัย  
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         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ  ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชอุปาทาธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                                                ฯลฯ    
 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๒๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๑  วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๕ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย   มี ๕ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง  มี ๕ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕  วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ    ในนัตถ ิ
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 

                                            ปจจนียนัย 
                                          ๑. นเหตุปจจัย 
         [๒๙๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      อาศัยอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัย 
หทยวัตถุ. 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ   ๓  และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอุปาทาธรรม   อาศัยขันธ 
๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         สวนพวกอสัญญสตัวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
มหาภูตรูป ๒    อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
         โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                   ๓.  อุปาทาธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูปที่เปน  
อุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย   ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                   ๔.  อุปาทาธรรม       และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอุปาทาธรรม   อาศัยขันธ   
ที่ไมใชอุปาทาธรรม   ซึง่เปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                    ๕.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม       อาศัยอุปาทาธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอุปาทา- 
ธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ.  
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                                       ๒.  นอารมัมณปจจัย 
         [๒๙๙] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอุปาทาธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใช 
อุปาทาธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว  มหา- 
ภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
                     ๒.  อุปาทาธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ  อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย   ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                     ๓.  อุปาทาธรรม       และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทาธรรม     และไมใชอุปาทาธรรม 
อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                 ๓.   นอธิปติปจจัย ฯลฯ  ๑๐. นอาเสวนปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนอธิปติปจจัย   มี ๕ วาระ. 
         เพราะนอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ ฯลฯ. 
         เพราะนอุปนิสสยปจจัย   มี ๕ วาระ. 
         เพราะนปุเรชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
         เพราะนปจฉาชาตปจจัย   ม ี๕ วาระ. 
         เพราะนอาเสวนปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 

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



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 339 

         คือ  พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป. . .มหาภูต- 
รูป ๓   และอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
 

                                        ๑๒. นวิปากปจจัย 
         [๓๐๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปุา- 
ทาธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนวิปากปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอุปาทาธรรม  อาศัยขันธ 
ที่ไมใชอุปาทาธรรม, ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒, ฯลฯ มหาภูตรูป ๑  ตลอด 
อสัญญสัตว. 
         ในธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม    เปนมูล ม ี๓ วาระอยางนี้. 
 

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

                                     ๑๔. นอินทริยปจจยั 
         [๓๐๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอินทริยปจจัย 
         คือ  พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป. . .ฯลฯ 
อาศัยมหาภูตรูป   
                     ๒.  อุปาทาธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอินทริยปจจัย 
         คือ  พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป  ฯลฯ 
อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         อสัญญสัตวทั้งหลาย  รูปชีวิตินทรีย  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                      ๓.  อุปาทาธรรม       และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอินทริยปจจัย 
         คือ  พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป  ฯลฯ 
อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  
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                                     ๑๕. นฌานปจจัย 
         [๓๐๔] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนฌานปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ  ขันธ 
๒ ฯลฯ 
         พาหิรรปู. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
         อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ  มหาภูตรูป ๒  อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
                     ๒.  อุปาทาธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนฌานปจจัย 
         คือ  พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
         อสัญสัตวทั้งหลาย    อุปาทากฏตัตารูปที่เปนอุปาทารูป   อาศัยมหา- 
ภูตรูป.     
                     ๓.  อุปาทาธรรม       และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนฌานปจจัย 
         คือ  พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
         อสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  อุปาทา- 
กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 

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

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๓๐๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 

                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๓๐๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๕ วาระ ฯลฯ  ในนกมัมปจจัย มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี  ๓ วาระ  ฯลฯ    ในนสัมปยุตตปจจัย    มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๓๐๙]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ . . . ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ    ในสหชาตปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอาเสวนปจจัย 
มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
         สหชาตวาระ   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                         ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
         [๓๑๐] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      อาศัยอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๒-๓-๔) 
         ในธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรมเปนมูล      เหมือนกับปฏิจจวาระท้ัง   ๓ 
วาระ  ไมมีแตกตางกัน. 
                    ๕.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      อาศัยอุปาทาธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอุปาทาธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

                                    ๒. อารัมมณปจจัย 
         [๓๑๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      อาศัยอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 346 

         คือ    จักขุวิญญาณ    อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ    กายวิญญาณ    อาศัย 
กายายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ   เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม     อาศัยอุปาทาธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารมัมณปจจัย 
         คือ    ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑   ทีส่หรคตดวยจักขุวิญญาณ    และ 
จักขายตนะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ 
         ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑    ที่ไมใชอุปาทาธรรม    และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
                                                  ฯลฯ 
 

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

                                              ปจจนยีนัย 
                                            ๑. นเหตุปจจัย 
         [๓๑๓]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      อาศัยอุปทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ    จักขุวิญญาณ    อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ    กายวิญญาณ    อาศัย 
กายายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอุปาทาธรรม  อาศัยขันธ ๑ 
ที่ไมใชอุปาทาธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑  ตลอดถึงอสัญญสัตว  โมหะ 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา   ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ   เหมือนกับปฏิจจวาระ   ทั้ง ๓ วาระ   ไมมี 
แตกตางกัน.  
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                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม     อาศัยอุปาทาธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ทีส่หรคตดวยจักขุวิญญาณ     และ 
จักขายตนะ ฯลฯ   ขันธ ๒  ฯลฯ  ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ 
         ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชอุปาทาธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา     ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ     และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ 

                  ๒.  นอารมัมณปจจัย ฯลฯ    ๑๐. นอาเสวนปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
         ฯลฯ   เพราะนอาเสวนปจจัย   ม ี๕ วาระ. 
 

                                           ๑๑. นกัมมปจจัย 
         [๓๑๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      อาศัยอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
         คือ   เจตนาท่ีไมใชอุปาทาธรรม   อาศัยหทยวัตถุ.     
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย  
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         คือ  สมัปยุตตเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม. 
         คือ  พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
         ฯลฯ  มหาภูตรูป ๒  อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
                     ๓.  อุปาทาธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
         คือ   อุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนพาหิรรูป. . .อาหาร- 
สมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป. 
                     ๔.  อุปาทาธรรม      และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
         คือ พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหา- 
ภูตรูป ๓   และอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  มหาภูตรูป ๒  ฯลฯ. 
                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม      อาศัยอุปาทาธรรม  
และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
         คือ  เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทา- 
ธรรม  และหทยวัตถุ. 
 

                    ๑๒.  นวิปากปจจยั ฯลฯ  ๑๔.  นอินทริยปจจยั 
         ฯลฯ   เพราะนวิปากปจจัย   ม ี๕ วาระ. 
         ฯลฯ   เพราะนอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ. 
         ฯลฯ   เพราะนอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                                    ๑๕. นฌานปจจัย 
         [๓๑๕] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      อาศัยอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนฌานปจจัย 
         คือ   จักขุวิญญาณ    อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ    กายวิญญาณ     อาศัย 
กายายตนะ. 
                    ๒. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนฌานปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
         คือ   พาหิรรูป . . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ  
         อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ  มหาภูตรูป ๒  อาศัยมหาภูตรูป ๒. 
                    ๓.  อุปาทาธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนฌานปจจัย 
         คือ   พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป . . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
         อสัญญสัตวทั้งหลาย  อุปาทากฏตัตารูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย  
                    ๔.  อุปาทาธรรม       และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนฌานปจจัย 
         คือ   พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
         อสัญญสัตวทั้งหลาย     มหาภูตรูป ๓    และอุปาทากฏัตตารูป    อาศัย 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ    
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                   ๕.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม     อาศัยอุปาทาธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนฌานปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ทีส่หรคตดวยจักขุวิญญาณ    และ 
จักขายตนะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
 

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

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๓๑๖]  ในนเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย มี ๕ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย มี 
๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโน 
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
         การนับสองวาระนอกน้ีก็ดี  นิสสยวาระก็ดี   พึงกระทําอยางน้ี.  
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                                       สังสัฏฐวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
         [๓๑๗] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม    เจือกบัธรรมท่ีไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   เจือกับขันธ ๑   ทีไ่มใชอุปาทาธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ 
เจือกับขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๓๑๘]  ในเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี  ๑  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ    ในอวิคตปจจัย  มี 
๑  วาระ. 

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

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๓๒๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย 
มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌาน- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ 
         การนับทั้งสองวาระนอกน้ีก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                            ปญหาวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
         [๓๒๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทา- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทา- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชอปุาทาธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม   และไมใชอุปาทาธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                                      ๒. อารัมมณปจจัย 
         [๓๒๒] ๑.  อุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทา- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ   บคุคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  กายะ ฯลฯ  รูป ฯลฯ  รสะ ฯลฯ 
หทยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   รสายตนะ  เปนปจจัยแก 
ชิวหาวิญญาณ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกอิทธิวิญญาณ,     แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,   แกอนาคตังสญาณ,   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม       เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ   ใหทานแลว ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  กระทําอุโบสถกรรม  แลวพิจารณา 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น    ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน 
ราคะ   ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         พิจารณากุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ  ออกจากฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค     แลวพิจารณามรรค,     ผล  ฯลฯ 
นิพพาน ฯลฯ 
         นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,    แกมรรค,     แกผล, 
แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
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         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว,    กิเลสที่ขมแลว,    กิเลสที่ 
เคยเกิดข้ึนในกาลกอน  ฯลฯ  โผฏฐัพพะ  ฯลฯ 
         บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม    โดยความเปน 
ของไมเที่ยง  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต       ที่ไมใชอุปาทาธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ. 
         อากาสานัญจายตนะ   เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ  ฯลฯ    อากิญ- 
จัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
         โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย.   
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ     แก 
เจโตปริยญาณ,     แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,     แกยถากัมมูปคญาณ,     แก 
อนาคตังสญาณ,   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 

                                       ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๓๒๓] ๑.  อุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทา- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําจักษุ  ฯลฯ   กายะ 
ฯลฯ   รสะ  ฯลฯ    หทยวัตถุใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทําจักษุ  
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เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ราคะ    ยอมเกิดข้ึน    ทิฏฐิ 
ยอมเกิดข้ึน. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ    ศลี  ฯลฯ    กระทําอุโบสถกรรมแลว    กระทํา 
กุศลกรรมนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    แลวพิจารณา    ยอมยินด ี  ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะ 
ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
         พิจารณากุศลกรรมที่สั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ  ออกจากฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรคแลว     ทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  ฯลฯ  ผล  ฯลฯ  นิพพาน  ฯลฯ 
         นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค   แกผล   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย                                         
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําโผฏฐัพพะ ฯลฯ 
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทํา 
โผฏฐัพพะเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ    ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
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         อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม        เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม   เปนปจจัยแกอุปาทา- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ที่เปนอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทา- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชอปุาทาธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ทีเ่ปนอุปาทาธรรมและไมใชอุปาทาธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย. 
 

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

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

                                      ๑๐. ปุเรชาตปจจัย 
         [๓๒๖] ๑.  อุปาทาธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทา- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูป  ดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
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         รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ฯลฯ  ชิวหายตนะ  เปนปจจัย 
แกชิวหาวิญญาณ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ  กายายตนะ  ฯลฯ 
         หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาน ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นโผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทม- 
นัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย. 
                    ๓.  อุปาทาธรรม       และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         คือ   โผฏฐัพพายตนะ   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไม 
ใชอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
         โผฎฐัพพายตนะ   และกายายตนะ    เปนปจจัยแกกายวิญญาณ    ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                                     ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
         [๓๒๗] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   เกดิภายหลัง   เปนปจจัยแก 
กายท่ีไมใชอุปาทาธรรมน้ี   ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล.   (วาระที่ ๒) 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   ที่เกิดภายหลัง     เปนปจจัยแกกาย 
นี้ที่เปนอุปาทาธรรม   ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล.   (วาระที่ ๓) 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายท่ี 
เปนอุปาทาธรรม   และกายที่ไมใชอุปาทาธรรมน้ี   ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย. 
 

                                         ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
 

                                             ๑๓.  กัมมปจจัย 
         [๓๒๘] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  
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         มี  ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชอุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชอุปาทาธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธ    และกฏัตตารูป 
ทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม     ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
                  ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทา- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ   นานาขณิกะ 
         ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชอุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ี 
เปนอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชอุปาทาธรรม       เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปน 
อุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                  ๓.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทา- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชอปุาทาธรรม   ดวยอํานาจกัมมปจจัย 
         มี  ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ  
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         ที่เปน   สหชาตะ   ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชอุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม    และไมใชอุปาทาธรรม    ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชอุปาทาธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธ    และกฏัตตารูป 
ทั้งหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม  และไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 

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

                                        ๑๕.  อาหารปจจัย 
         [๓๓๐] ๑.  อุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม    ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ   กวฬีการาหาร      เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอุปาทาธรรมน้ี    ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย.  
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         พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๒) 
         กวฬีการาหาร    เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอุปาทาธรรมน้ี     ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล (วาระที่ ๓) 
         กวฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอุปาทาธรรม  และไมใชอุปาทา 
ธรรมนี้    ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอาํนาจของอาหารปจจัย 
         คือ   อาหารท่ีไมใชอุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกสัมยุตตขันธ     และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         ธรรมท่ีมีธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนมูล  มี ๓ วาระ (วาระ 
ที่ ๔-๕-๖) 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
 

                                           ๑๖. อินทริยปจจยั 
         [๓๓๑] ๑.  อุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม    ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย 
         คือ   รปูชีวิตินทรีย    เปนปจจัยแกกฏัตตารูปที่เปนอุปาทาธรรม    ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย.                                           
         พึงถามถึงมูล  (วาระที่ ๒)  
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         จักขุนทรีย   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   กายินทรีย ฯลฯ    รูปชีวิติน- 
ทรีย     เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม     ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๓) 
         รูปชีวิตินทรีย       เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม 
และไมใชอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอุปาทาธรรม    ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระ 
ที่ ๔-๖)  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๗.  อุปาทาธรรมและธรรมท่ีไมใชอปุาทาธรรม เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
         คือ     จักขุนทรีย     และจักขุวิญญาณ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ี 
สหรคตดวยจักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ   กายินทรีย ฯลฯ 
 

                    ๑๗.  ฌานปจจัย ฯลฯ   ๑๙. สัมปยุตตปจจัย 
         [๓๓๒] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอาํนาจของฌานปจจัย  มี ๓ วาระ 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ  พึง 
กระทําถึงปฏิสนธิ ฯลฯ.                                         
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   ม ี๑ วาระ  
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                                      ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
         [๓๓๓] ๑.  อุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทา- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทา- 
ธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ    ไดแก 
         จักขายตนะ   เปนปจจัยแก  จักขุวิญญาณ ฯลฯ   กายายตนะ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ    ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง 
หลายที่ไมใชอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม ที่เกดิภายหลัง  เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก  
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         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่ไมใชอุปาทาธรรม   ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทา- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง 
หลายที่เปนอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม  ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เปนอุปาทาธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม   เปนปจจัยแกอุปาทา- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชอปุาทาธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง 
หลายที่เปนอุปาทาธรรม  และไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก  
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         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรมเปนปจจัยแกกาย     ที่เปนอุปาทา- 
ธรรม  และไมใชอุปาทาธรรมน้ี   ที่เกดิกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 

                                         ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๓๓๔] ๑.  อุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อาหาระ   และ  อินทรยิะ  ไดแก 
         กวฬีการาหาร  เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอุปาทาธรรมน้ี  ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
         รูปชีวิตินทรีย       เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๒.  อุปาทาธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทา- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี  ๔ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ   อาหาระ   อนิทริยะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทา- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
         ฯลฯ   เหมือนกับปุเรชาตะ  ไมมแีตกตางกัน.  
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         กวฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกายท่ีไมใชอุปาทาธรรมน้ี     ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
         รูปชีวิตินทรีย    เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๓.  อุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม     และ 
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อาหาระ   และ   อินทรยิะ 
         คือ   กวฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอุปาทาธรรม   และไมใช 
อุปาทาธรรมน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         รูปชีวิตินทรีย     เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม 
และไมใชอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม      เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ  ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย ที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ    มหาภูตรูป ๑    เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓     ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   มหาภูตรูป ๒   เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย   ตลอดถึงอสัญญสัตว.  
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         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นโผฏฐัพพะ       โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกกายท่ีไมใชอุปาทา- 
ธรรมนี้    ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม   เปนปจจัยแกอุปาทา- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม       เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ที่เปนอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม    ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกาย 
ที่เปนอุปาทาธรรมน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๖.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม   เปนปจจัยแกอุปาทา- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชอปุาทาธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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         ขันธ ๑    ที่ไมใชอุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกขันธ  ๓     และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ที่เปนอุปาทาธรรม   และไมใชอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธ ๒  ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   ที่เกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกาย 
ที่เปนอุปาทาธรรม  และไมใชอุปาทาธรรมน้ี  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย. 
                     ๗.  อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุาทาธรรม เปน 
ปจจัยแกอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี  ๒ อยาง  คือท่ีเปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  และรวมกับ 
อินทริยะ 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม    กวฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกาย 
ที่เปนอุปาทาธรรมน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม     และรูปชีวิตินทรียเปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                    ๘.  อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอปุาทาธรรม เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ,   สหชาตะ   รวมกับ   ปุเรชาตะ, 
ปจฉาชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  และรวมกับ อินทริยะ  
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         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑   ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ   และจักขายตนะ   เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ขันธ ๑   ที่ไมใชอุปาทาธรรม   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธ  ๓ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๑  ที่ไมใชอุปาทาธรรม  และหทยวัตถุ  เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         โผฏฐัพพายตนะ   และกายายตนะ    เปนปจจัยแกกายวิญญาณ   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
         โผฏฐัพพายตนะ   และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช 
อุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม  ที่เกิดภายหลัง  และกวฬีการาหาร 
เปนปจจัยแกกาย   ที่ไมใชอุปาทาธรรมน้ี  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   ที่เกิดภายหลัง  และรปูชีวิตินทรีย 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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                     ๙.  อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอปุาทาธรรม  เปน 
ปจจัยแกอุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อาหาระ  และรวมกับ 
อินทริยะ 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   ที่เกิดภายหลัง   และกวฬีการาหาร 
เปนปจจัยแกกาย ที่เปนอุปาทาธรรม  และไมใชอุปาทาธรรมน้ี  ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   และรูปชวิีตินทรีย    เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม   และไมใชอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๓๓๕]   ในเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในอารมัมณปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๕ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๕ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๒ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในอาเสวนปจจัย   ม ี๑  วาระ  
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ในกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในอินทริยปจจัย  มี ๗ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี  ๙  วาระ. 
 

                                          ปจจนียนัย 
                                  การยกปจจยัในปจจนียะ 
         [๓๓๖]  ๑.  อุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม    ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                      ๒.  อุปาทาธรรม   เปนปจจัยและธรรมที่ไมใชอปุาทา- 
ธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,   เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                      ๓.  อุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม     และ 
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอุปาทาธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวย  
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อํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทา- 
ธรรม   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม   เปนปจจัยแกอุปาทา- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชอปุาทาธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,    เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย. 
                   ๗.  อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอปุาทาธรรม  เปน 
ปจจัยแกอุปาทาธรรม     ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                   ๘.  อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอปุาทาธรรม เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                    ๙.  อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอปุาทาธรรม เปน 
ปจจัยแกอุปาทาธรรม   และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม    ดวยอาํนาจ  
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ของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,   เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
 

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๓๓๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๖ วาระ  ในโนอัตถิปจจัย มี ๔  วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย มี  ๔ วาระ. 
 

                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๓๓๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี  ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๓ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                     ปจจนียานุโลมนัย 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๓๓๙]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๒  วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย มี  ๔ วาระ  ฯลฯ  พึงจําแนกอนุโลมมาติกาใหพิสดาร  ในอวิคต- 
ปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                         อุปาทาทุกะ  จบ  
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                                  ๖๘.  อุปาทนินทุกะ 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๓๔๐] ๑.  อุปาทินนธรรม    อาศัยอุปาทินนธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ   ขันธ ๓    และกฏัตตารูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปน 
อุปาทินนธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ   อาศัยมหาภูตรูป ๑   ฯลฯ   กฏัตตารูปทีเ่ปนอุปาทารูป    อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                    ๒.  อนุปาทินนธรรม  อาศัยอุปาทินนธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม. 
                    ๓.  อุปาทินนธรรม    และอนุปาทินนธรรม    อาศัย 
อุปาทินนธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอุปาทินน- 
ธรรม ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒.  
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                      ๔.  อนุปาทินนธรรม  อาศัยอนุปาทินนธรรม เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ  ๓    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนอนุปา- 
ทินนธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                      ๕.  อนุปาทินนธรรม    อาศัยอุปาทินนธรรม    และ 
อนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 

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

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๓๔๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๑ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๒ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี 
๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ   ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๕ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในฌานปจจัย มี ๕ วาระ    ในมัคคปจจัย มี ๕ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย มี 
๒ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ    ในอัตถปิจจัย มี ๕ วาระ  ในนัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๒ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.  
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                                         ปจจนียนัย 
                                     ๑.   นเหตุปจจัย 
         [๓๔๔] ๑.  อุปาทินนธรรม   อาศัยอุปาทินนธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอุปาทินนธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    ขันธ  ๓    และกฏตัตารูป    อาศัยขันธ   ๑ 
ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ  ๒. 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป  ๑  ฯลฯ 
         กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย. 
         อสัญญสัตวทั้งหลาย   มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
         กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย. 
                     ๒.  อนุปาทินนธรรม   อาศัยอุปาทินนธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม  ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ. 
                    ๓.  อุปาทินนธรรม    และอนุปาทินนธรรม    อาศัย 
อุปาทินนธรรม   เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 382 

         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอุปาทินน- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒  
                        ๔.  อนุปาทินนธรรม  อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ  ๓    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนอนุปา- 
ทินนธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒  
         มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         พาหิรรปู...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
         มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         อุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  
                       ๕.  อนุปาทินนธรรม    อาศัยอุปาทินนธรรม    และ 
อนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม   ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 

                                     ๒.  นอารมัมณปจจัย 
         [๓๔๕]  ๑.  อุปาทินนธรรม    อาศัยอุปาทินนธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย  
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         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินน- 
ธรรม.                                                                               
         หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย. 
         มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย. 
         อสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป  ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๒.  อนุปาทินนธรรม   อาศัยอุปาทินนธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม. 
                       ๓.  อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรน เกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม. 
         มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         พาหิรรปู...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
         มหาภูตรูป ๓   อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         อุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๔.  อนุปาทินนธรรม    อาศัยอุปาทินนธรรม    และ 
อนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                 ๓.  นอธิปติปจจัย  ฯลฯ   ๗.  นอุปนิสสยปจจัย 
         [๓๔๖] ๑.  อุปาทินนธรรม    อาศัยอุปาทินนธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนอธิปติปจจัย 
         ฯลฯ    เพราะนอนันตรปจจัย 
         ฯลฯ    เพราะนสมนันตรปจจัย 
         ฯลฯ    เพราะนอัญญมัญญปจจัย 
         ฯลฯ    เพราะนอุปนิสสยปจจัย 
 

                                       ๘. ปุเรชาตปจจัย 
         [๓๔๗] ๑.  อุปาทินนธรรม    อาศัยอุปาทินนธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอุปาทินนธรรม  ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ    ขันธ ๓    และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๑   ที่เปน 
อุปาทินนธรรม   ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
                     ๒.  อนุปาทินนธรรม   อาศัยอุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม. 
                     ๓.  อนุปาทินนธรรม  อาศัยอนุปาทินนธรรม เกดิขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย  
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         คือ  ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินธรรม. 
         มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑   ตลอดถึงอสัญญสัตว  ฯลฯ  อุตุ- 
สมุฏฐานรูป. 
                       ๔.  อนุปาทินนธรรม    อาศัยอุปาทินนธรรม    และ 
อนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 

                   ๙.  นปจฉาชาตปจจัย  ฯลฯ  ๑๐.  นอาเสวนปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนปจฉาชาตปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนอาเสวนปจจัย 
 

                                           ๑๑.  กัมมปจจัย 
         [๓๔๘] ๑.  อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย 
         คือ  เจตนาที่เปนอนุปาทินนธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปา- 
ทินนธรรม. 
         พาหิรรปู...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
         อุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                                   ๑๒.   นวิปากปจจัย 
         [๓๔๙]  ๑.  อุปาทินนธรรม   อาศัยอุปาทินนธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนวิปากปจจัย 
         คือ  อสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                     ๒.  อนุปาทินนธรรม  อาศัยอนุปาทินนธรรม เกดิขึ้น 
เพราะนวิปากปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนุปาทินน- 
ธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑  ตลอดถึงอุตุสมุฏฐานรูป. 
    

                                   ๑๓.  นอาหารปจจยั 
         [๓๕๐]  ๑.  อุปาทินนธรรม    อาศัยอุปาทินนธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนอาหารปจจัย 
         คือ อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ  มหาภูตรูป  ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                     ๒.  อนุปาทินนธรรม  อาศัยอนุปาทินนธรรม เกดิขึ้น 
เพราะนอาหารปจจัย 
         คือ  พาหิรรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
 

                                  ๑๔.   นอินทริยปจจยั 
         [๓๕๑]  ๑.  อุปาทินนธรรม   อาศัยอุปาทินนธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนอินทริยปจจัย  
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         คือ  อสัญญสัตวทั้งหลาย  รูปชวิีตินทรีย  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                     ๒.  อนุปาทินนธรรม  อาศัยอนุปาทินนธรรม เกดิขึ้น 
เพราะนอินทริยปจจัย 
         คือ  พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
 

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

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

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

                              การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๓๕๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี ๔ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๔  วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๔ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย มี 
๔ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ  
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย มี ๒ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย มี  
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๔ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย มี ๔ วาระ   ใน 
โนวิคตปจจัย มี ๔  วาระ. 
 

                                          อนุโลมปจจนียนัย 
                           การนบัจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
         [๓๕๖]   เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ...   ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๕ วาระ ฯลฯ ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๔ วาระ ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 

                                          ปจจนียานุโลมนัย 
                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๓๕๗]  เพราะนเหตุปจจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย มี ๒ วาระ    ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ    ในสหชาตปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ   ใน 
อุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ    ในอาเสวนปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ   ในวิปากปจจัย  ม ี๕ วาระ ฯลฯ  ใน 
มัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี 
๕ วาระ. 
         สหชาตวาระ  เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ.  
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                                         ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๓๕๘]  ๑.  อุปาทินนธรรม    อาศัยอุปาทินนธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ ขันธ ๓ และกฏตัตารูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย   ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑ ฯลฯ 
         กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                      ๒.  อนุปาทินนธรรม   อาศัยอุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๓. อุปาทินนธรรม    และอนุปาทินนธรรม    อาศัย 
อุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอุปาทินน- 
ธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒.  
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                      ๔.  อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนุปาทินน- 
ธรรม  อาศัยขันธ ๒. 
         มหาภูตรูป ๓    อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                      ๕.  อนุปาทินนธรรม     อาศัยอุปาทินนธรรม    และ 
อนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ขันธ  ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ 
อาศัยขันธ  ๒. 
 

                                      ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๓๕๙]  ๑.  อุปาทินนธรรม  อาศัยอุปาทินนธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอุปาทินนธรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ   ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ.  
         จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                      ๒.  อนุปาทินนธรรม  อาศัยอุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย  
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         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                    ๓.  อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนอนุปาทินนธรรม  ฯลฯ อาศัย 
ขันธ ๒. 
                    ๔.  อนุปาทินนธรรม    อาศัยอุปาทินนธรรม    และ 
อนุปาทินนธรรน  เกิดขึ้น  เพราะอารมัมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนุปาทินนธรรม   และหทยวัตถุ 
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
 

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

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

                                             ปจจนยีนัย 
                                         ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๓๖๒] ๑.  อุปาทินนธรรม  อาศัยอุปาทินนธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ  ๓   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอุปาทินนธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ  อาศัยขันธ  ๒. 
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         ในอเหตุกะปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย   ขันธทั้งหลาย  
อาศัยหทยวัตถุ. 
         มหาภูตรูป   ๓ อาศัยมหาภูตรูป  ๑  ฯลฯ 
         กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ   อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๒.  อนุปาทินนธรรม  อาศัยอุปาทินนธรรม    เกดิขึ้น. 
เพราะนเหตุปจจัย        
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม   ซึง่ 
เปนอเหตุกะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ 
         โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๓.  อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม อาศัยอุปา- 
ทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย ขันธ ๑   ที่เปนอุปาทินน- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒.  
                     ๔.  อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุ  
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         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนุปาทินน- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
         มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
         พาหิรรปู... อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้ง 
หลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๕.  อนุปาทินนธรรม    อาศัยอุปาทินนธรรม    และ 
อนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม   ซึง่ 
เปนอเหตุกะ  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอนุปาทินนธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้ง 
หลาย   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
 

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๓๖๓]   ในนเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี ๔ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๔ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๔ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๔ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๔ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๒ วาระ    ในนอินทริยปจจัย   มี ๒ วาระ  
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ในนฌานปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๔ วาระ 
ในโนอวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ. 
 

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

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

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๓๖๗]   ในเหตุปจจัย   ม ี๒ วาระ    ในอารมัมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๒ วาระ    ในปเุรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ    ในกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ  ใน 
วิปากปจจัย  มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒วาระ.  
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                                         ปจจนียนัย 
         [๓๖๘]  ๑.  อุปาทินนธรรม   เจือกับอุปาทินนธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนอุปาทินนธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ  เจือกับขันธ ๒. 
                      ๒.  อนุปาทินนธรรม  เจอืกับอนุปาทินนธรรม เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ  ๓    เจือกับขันธ  ๑    ที่เปนอนุปาทินนธรรม    ซึ่งเปน 
อเหตุกะ ฯลฯ  เจือกับขันธ ๒. 
         โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   เจือกับขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 

                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๓๖๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนอธปิติปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๒ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๑ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี  ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๒ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี  ๒ วาระ. 
         การนับสองวาระนอกน้ีก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                          ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๓๗๐] ๑.  อุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม 
ดวยอานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ    เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                    ๒.  อุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                    ๓.  อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และ 
อนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                    ๔.  อนุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 

                                      ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๓๗๑] ๑.  อุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  พิจารณาจักษุ ฯลฯ กายะ ฯลฯ รูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม 
คันธะ  รสะ  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน   ครั้นเม่ือกุศล   และ 
อกุศลดับไปแลว    ตทารมัมณจิตท่ีเปนวิบาก  ยอมเกิดข้ึน. 
         รูปายตนะท่ีเปนอุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ 
คันธายตนะท่ีเปนอุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกฆานวิญญาณ ฯลฯ    โผฏฐัพ- 
พายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                    ๒.  อุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมณปจจัย 
         คือ  พิจารณาจักษุ ฯลฯ กายะ ฯลฯ รูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม 
คันธะ   รสะ  โผฏฐัพพะ  หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูป  ซึ่งเปนอุปาทินนธรรม  ดวยทิพยจักษุ. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต     ซึ่งเปนอุปาทินนธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ.  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,   แก 
เจโตปริยญาณ,    แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,     แกอนาคตังสญาณ,     แก 
อาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                      ๓.  อนุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม  แลวพิจารณา 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น  ยอมยนิดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน 
ราคะ ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         พิจารณากุศลทั้งหลายที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอนฯ ฯ จากฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค    แลวพิจารณามรรค,    ผล  ฯลฯ 
นิพพาน  ฯลฯ 
         นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,      แกมรรค,    แกผล, 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลาย   พิจารณากิเลสท่ีละแลว,  พิจารณากิเลสที่ขมแลว, 
รูกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดแลวในกาลกอน,  ฯลฯ    พิจารณารูปทั้งหลายที่เปน 
อนุปาทินนธรรม ฯลฯ  สทัทะ ฯลฯ   โผฏฐัพพะ ฯลฯ   ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อนุปาทินนธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต     ที่เปนอนุปาทินนธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ.  
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         อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ  ฯลฯ  อากิญ- 
จัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,  แก 
เจโตปริยญาณ,     แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,      แกยถากัมมูปคญาณ,     แก 
อนาคตังสญาณ,   แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                      ๔.  อนุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  พิจารณารูปทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ  สทัทะ ฯลฯ 
โผฏฐัพพะ ฯลฯ     ขันธทัง้หลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม     โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง ฯลฯ    โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน    ครั้นเมื่อกุศลและอกุศล    ดับไปแลว 
ตทารัมมณจิต  ที่เปนวิบาก  ยอมเกิดข้ึน. 
         อากาสานัญจายตนกุศล     เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนวิบาก  ฯลฯ 
อากิญจัญญายตนกุศล   เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก. 
         รูปายตนะ     ที่เปนอนุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ 
สัททายตนะ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
 

                                            ๓. อธิปติปจจัย 
         [๓๗๒] ๑.  อุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปปติ  ไดแก 
         บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ กายะ ฯลฯ 
รูปทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ  หทยวัตถ ุ ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม  ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้นกระทําจักษุ 
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอม 
เกิดข้ึน. 
                     ๒.  อนุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน  ฯลฯ   ศีล  ฯลฯ   กระทําอุโบสถกรรมแลว    ยอมยินด ี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง      เพราะกระทํากุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา    ครั้นกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ 
ฯลฯ  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
         พิจารณากุศลที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
         ออกจากฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค      กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  แลวพิจารณา ฯลฯ  ผล ฯลฯ  นิพพาน ฯลฯ 
         นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู,     แกโวทาน,     แกมรรค,     แกผล 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทํารูปทั้งหลายท่ีเปน 
อนุปาทินนธรรม ฯลฯ   สทัทะ ฯลฯ    โผฏฐัพพะ ฯลฯ   ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อนุปาทินนธรรม    ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ    ราคะ   ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
         ที่เปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
 

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

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

                                      ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๓๗๕] ๑.  อุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี  ๒  อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         พิจารณาจักขุ ฯลฯ   กายะ ฯลฯ   รูปทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม 
คันธะ  โผฏฐัพพะ ฯลฯ  หทยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนสั 
ฯลฯ เมื่อกุศลและอกุศล  ดับไปแลว   ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก  ยอมเกิดข้ึน. 
         รูปายตนะ     ที่เปนอุปาทินนธรรม      เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  
คันธายตนะ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย  
แกกายวิญญาณ.  
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         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม      ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                      ๒.  อุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒   อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักษุ  ฯลฯ   กายะ ฯลฯ   รูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม   คันธะ 
รสะ  โผฏฐัพพะ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนสั 
ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปที่เปนอุปาทินนธรรม  ดวยทิพยจักษุ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม    ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                      ๓.  อนุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         รูปทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม  ฯลฯ    สัททะ ฯลฯ    โผฏฐัพพะ 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปที่เปนอนุปาทินนธรรม    ดวยทิพยจักษุ     ฟงเสียงดวย 
ทิพโสตธาตุ.  
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                   ๔.  อนุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม 
ดวยอานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม  ฯลฯ    คันธะ 
ฯลฯ  โผฏฐัพพะโดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน เมื่อกุศล 
และอกุศลดบัไปแลว   ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก  ยอมเกิดข้ึน. 
         รูปายตนะ     ที่เปนอนุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ 
สัททายตนะ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
                   ๕.  อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัย 
แกอุปาทินนธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         คือ  รูปายตนะ  ที่เปนอนุปาทินนธรรม  และจักขายตนะ  เปนปจจัย 
แกจักขุวิญญาณ,  สัททายตนะ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ   และกายายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
         รูปายตนะ  ที่เปนอนุปาทินนธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ  โผฏฐัพพาย- 
ตนะ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย.  
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                     ๖.  อุปาทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัย 
แกอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ    และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         คือ   รปูายตนะ     ที่เปนอนุปาทินนธรรม     เเละ  หทยวัตถุ  ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินน- 
ธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

                                     ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
         [๓๗๖] ๑.  อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย 
อานาจของปจฉาชาตปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม   ทีเ่กิดภายหลัง   เปนปจจัย 
แกกายน้ี  ที่เปนอุปาทินนธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                     ๒.  อุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม   ทีเ่กิดภายหลัง  เปนปจจัย              
แกกายน้ี  ที่เปนอนุปาทินนธรรม ที่เกดิกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                     ๓.  อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และ 
อนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  ฯลฯ 
                     ๔.  อนุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย     ฯลฯ  
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                     ๕.  อนุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  ฯลฯ 
                     ๖.  อนุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม 
และอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  ฯลฯ 
 

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

                                   ๑๓.  กัมมปจจัย 
         [๓๗๘] ๑.  อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
         คือ   เจตนาท่ีเปนอุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  เจตนาท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ  และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๒.  อุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
         คือ   เจตนาท่ีเปนอุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                     ๓.  อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และ 
อนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
         คือ  เจตนาที่เปนอุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๔.  อนุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
         คือ  เจตนาที่เปนอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๕.  อนุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 

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

                                        ๑๕.  อาหารปจจัย 
         [๓๘๐] ๑.  อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ  อาหารท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         กวฬีการาหาร   ที่เปนอุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกกายน้ี    ที่เปน 
อุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                     ๒.  อุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ  อาหารท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย. 
         กวฬีการาหาร   ที่เปนอุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกกายน้ี    ที่เปน 
อนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                     ๓.  อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และ 
อนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจยั  
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         คือ  อาหารท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย. 
         กวฬีการาหาร   ที่เปนอุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกกายน้ี     ที่เปน 
อุปาทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                   ๔.  อนุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ  อาหารท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
         กวฬีการาหาร  ที่เปนอนุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกกายน้ี    ที่เปน 
อนุปาทินนธรรม   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                   ๕.  อนุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ  กวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแกกายน้ี  ที่เปน 
อุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                   ๖.  อนุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม 
และอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ  กวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแกกายน้ี  ที่เปน 
อุปาทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                    ๗.  อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัย 
แกอุปาทินนธรรม  ดวยอาํนาจของอาหารปจจยั  
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         คือ  กวฬีการาหาร  ที่เปนอุปาทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรม  เปน 
ปจจัยแกกายน้ี    ที่เปนอุปาทินนธรรม   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                     ๘.  อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัย 
แกอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ  กวฬีการาหารท่ีเปนอุปาทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรม  เปน 
ปจจัยแกกายน้ีที่เปนอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                      ๙.  อุปาทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัย 
แกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         คือ  กวฬีการาหารท่ีเปนอุปาทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรม  เปน 
ปจจัยแกกายน้ีที่เปนอุปาทินนธรรม    และอนุปาทินนธรรม    ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย. 
 

                                       ๑๖.  อินทริยปจจัย 
         [๓๘๑] ๑.  อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย 
         คือ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
         จักขุนทรีย  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายินทรีย ฯลฯ.   
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         รูปชีวิตินทรีย      เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย.   
                      ๒.  อุปาทินนธรรมเปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม  ฯลฯ 
         ในธรรมท่ีมีอุปาทินนธรรมเปนมูล  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓) 
         รูปชีวิตินทรีย  มีเฉพาะนัยตนเทาน้ัน   นัยที่เหลือนอกน้ันไมมี. 
                      ๔.  อนุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
         คือ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
 

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

                                   ๒๐.  วิปปยตุตปจจัย 
         [๓๘๓] ๑.  อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   ปุเรชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม     ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนอุปาทินน- 
ธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                      ๒.  อุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ   ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง 
หลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรมท่ีเกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายน้ี  
ที่เปนอนุปาทินนธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                    ๓.  อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และ 
อนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปจฉาชาตะ ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรมท่ีเกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เปนอุปาทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรม  ที่เกดิกอน ดวยอํานาจของวิปป- 
ยุตตปจจัย. 
                     ๔.  อนุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ   ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
              ที่เปน   ปจฉาชาตะ  ไดแก 
             ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม  ที่เกดิภายหลัง  เปนปจจัยแกกาย 
ที่เปนอนุปาทินนธรรมนี ้  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๕.  อนุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
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         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรมท่ีเกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกาย 
ที่เปนอนุปาทินนธรรมนี ้  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๖.  อนุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม 
และอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรมท่ีเกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกาย 
ที่เปนอุปาทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรมน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปป- 
ยุตตปจจัย, 
     

                                           ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๓๘๔] ๑.  อุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ 
                                                   ฯลฯ 
         บทที่ยอไว  พึงจําแนกใหครบถวน. 
                      ๒.  อุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี  ๔ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ   ปจฉาชาตะ   และ 
อาหาระ 
         บทที่ยอไว  พึงใหพิสดาร.  
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                    ๓.  อุปาทินธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม  และ 
อนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปจฉาชาตะ  และ  อาหาระ 
                                               ฯลฯ 
         บทที่ยอไว  พึงใหพิสดาร. 
                     ๔.  อนุปาทินนธรรม   เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๔ อยาง   คือท่ีเปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ   ปจฉาชาตะ   และ 
อาหาระ 
                                                ฯลฯ 
         บทที่ยอไว  พึงจําแนกใหพิสดาร. 
                     ๕.  อนุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ    ปจฉาชาตะ  และ   อาหาระ 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         รูปทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรมท่ีเกิดกอน ฯลฯ  สัททะ ฯลฯ โผฏ- 
ฐัพพะ  โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน   ครั้นเมื่อกุศล 
และอกุศลดบัไปแลว   ตทารัมมณจิต  ที่เปนวิบาก  ยอมเกิดข้ึน. 
         รูปายตนะ  ที่เปนอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรมท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เปนอุปาทินนธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         กวฬีการาหารท่ีเปนอนุปาทินนธรรม    เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนอุปา- 
ทินนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                   ๖.  อนุปาทินนธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม 
และอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรมท่ีเกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกาย 
ที่เปนอุปาทินนธรรม   และอนุปาทินนธรรมน้ี    ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
         กวฬีการาหารท่ีเปนอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัย   แกกายที่เปนอุปา- 
ทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรมนี้   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                   ๗.  อุปาทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย 
แกอุปาทินนธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๔ อยาง  คือท่ีเปน ปุเรชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อาหาระ 
และรวมกับ   อินทริยะ 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         รูปายตนะท่ีเปนอนุปาทินนธรรม  และจักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุ 
วิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนอนุปาทินนธรรม  และกายายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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         รูปายตนะท่ีเปนอนุปาทินนธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ 
และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของ 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม    กวฬีการาหารท่ีเปนอนุปาทินน- 
ธรรม  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนอุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อินทริยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม   และรปูชีวิตินทรีย   เปนปจจัย 
แกกฏัตตารูปทังหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                    ๘.  อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมเปนปจจัย 
แกอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๔ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ,  สหชาตะ  รวมกับ   ปุเรชาตะ 
และ  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัย 
แก  จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม  และ   หทยวัตถุ เปนปจจัยแก ขันธ 
๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
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         รูปายตนะท่ีเปนอนุปาทินนธรรม   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         โผฏฐัพพายตนะ  และ  หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน  
อนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม     และกวฬีการาหารท่ีเปนอนุปา- 
ทินนธรรม    เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนอนุปาทินนธรรม    ดวยอํานาจของอัตถ ิ
ปจจัย. 
                   ๙.   อุปาทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย 
แกอนุปาทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อาหาระ  ไดแก      
         กวฬีการาหารท่ีเปนอุปาทินนธรรม  และอนุปาทินนธรรม  เปนปจจัย 
แกกายน้ีที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 
                       ๒๒.   นัตถิปจจัย  ฯลฯ      ๒๔.  อวิคตปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๓๘๕]   ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย มี  
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๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๒ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๔  วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๖ 
วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย  ม ี๖ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ  ในกัมม- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๔  วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในฌานปจจัย   มี ๔  วาระ ในมัคคปจจัย มี ๔ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๖ วาระ  ในอัตถิปจจัย 
มี  ๙ วาระ   ในนัตถปิจจัย  ม ี๔  วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ  ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 

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

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

                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๓๘๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ...   ใน 
นอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี  ๔ วาระ  ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี  ๔ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี  ๔ วาระ.  
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                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๓๘๙]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ....  ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ   พึงกระทําอนุโลมมาติกา ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                       อุปาทินนทุกะ  จบ  
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                                    ๖๙.  อุปาทานทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๓๙๐] ๑.  อุปาทานธรรม  อาศัยอุปาทานธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   กามุปาทาน  อาศัยทิฏุปาทาน,   ทิฏุปาทาน  อาศัยกามุปาทาน, 
กามุปาทาน     อาศัยสีลัพพตุปาทาน,     สีลัพพตุปาทาน     อาศัยกามุปาทาน, 
กามุปาทาน  อาศัยอัตตวาทุปาทาน,  อัตตวาทุปาทาน  อาศัยกามุปาทาน. 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  อาศัยอุปาทานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    อาศัยอุปาทาน- 
ธรรมทั้งหลาย. 
                    ๓.  อุปาทานธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม 
อาศัยอุปาทานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   กามุปาทาน,    สัมปยุตตขันธ    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
อาศัยทิฏุปาทาน   กามุปาทาน ฯลฯ 
         พึงกระทําจักรนัยทั้งหมด. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอุปาทาน- 
ธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๓    และกฏัตตารูป   อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใช 
อุปาทานธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ. 
         มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                    ๕.  อุปาทานธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  อุปาทานธรรมท้ังหลาย  อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม. 
                    ๖.  อุปาทานธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทานธรรม  อาศัยขันธ ๑ 
ที่ไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒. 
                   ๗.  อุปาทานธรรม  อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ 
ไมใชอุปาทานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  กามุปาทาน  อาศัยทิฏุปาทาน  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
         พึงกระทําจักรนัยทั้งหมด. 
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  อาศัยอุปาทานธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอุปาทาน- 
ธรรม  และอุปาทานธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยอุปาทานธรรม    และมหาภูตรูปท้ังหลาย. 
                     ๙.   อุปาทานธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม 
อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ  ๓    กามุปาทาน    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ  ๑ 
ที่ไมใชอุปาทานธรรม  และทิฏุปาทาน ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         พึงกระทําจักรนัยทั้งหมด. 
 

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

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

                                   ๒.  นอารัมมณปจจัย 
         [๓๙๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  อาศัยอุปาทานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยอุปาทานธรรมท้ังหลาย. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุปทานธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทานธรรม    เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย  
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         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม. 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑  ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม  อาศัยอุปาทานธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยอุปาทานธรรมและมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 

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

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

                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๓๙๖]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓วาระฯลฯ ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๙ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ     ในนกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในน- 
สัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

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

                                       ปจจนียานุโลมนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๓๙๘]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ...  ใน 
ปจจัยทั้งปวง มี  ๑ วาระ    ในมัคคปจจัย มี  ๑  วาระ ฯลฯ    ในอวิคตปจจัย 
มี  ๑  วาระ. 
         แมสหชาตวาระ  ก็เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
         สหชาตวาระพึงจําแนก วา ทิฏุปาทาน  เกิดพรอมกับกามุปาทาน.  
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                                               ปจจยวาระ 
                                               อนุโลมนัย 
                                             ๑.  เหตุปจจัย 
         [๓๙๙] ๑.  อุปาทานธรรม    อาศัยอุปาทานธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน มี ๓ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอุปาทาน- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ   หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย ฯลฯ   ตลอดถงึ 
อัชฌัตติกมหาภูตรูป. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                    ๓.  อุปาทานธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ อุปาทานธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม. 
อุปาทานธรรมท้ังหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                    ๔.  อุปาทานธรรม   และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ   ขันธ ๓  อุปาทานธรรมและจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่ไม 
ใชอุปาทานธรรม ฯลฯ  ขันธ  ๒. 
         อุปาทานธรรมทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         อุปาทานธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๕.  อุปาทานธรรม   อาศัยอุปาทานธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอุปาทานธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   กามุปาทาน  อาศัยทิฏุปาทาน  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย. 
         ทิฏุปาทาน  อาศัยกามุปาทาน  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
         กามุปาทาน  อาศัยทิฏุปาทาน  และหทยวัตถุ. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
                     ๖.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม   อาศัยอุปาทานธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอุปาทาน- 
ธรรม  และอุปาทานธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยอุปาทานธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และหทยวัตถุ.  
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                    ๗.  อุปาทานธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม 
อาศัยอุปาทานธรรม  และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ  ๓,  กามุปาทาน  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยขันธ 
๑  ที่ไมใชอุปาทานธรรม  และทฏิุปาทาน ฯลฯ 
         พึงกระทําจักรนัย. 
         กามุปาทาน    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย      อาศัยทิฏุปาทาน    และ 
หทยวัตถุ. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
 

                                         ๒.  อารมัมณปจจัย 
         ฯลฯ    เพราะอารัมมณปจจัย 
         ในอารัมมณปจจัย ซึ่งมีธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรมเปนมูล พึงจําแนก 
ทั้งปญจายตนะ  และหทยวัตถุ. 
 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๔๐๐]  ในเหตุปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง   มี ๙ วาระ    ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ.  
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                                           ปจจนียนัย 
                                        ๑.   เหตุปจจัย 
         [๔๐๑]  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอปุา- 
ทานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอุปาทานธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
         จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้ง 
หลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
 

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๔๐๒]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ     ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี ๙ วาระ  ฯลฯ    ในนกัมมปจจัย 
มี ๓วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกจากน้ีก็ดีนิสสยวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                            สังสฏัฐวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑.  เหตุปจจัย 
         [๔๐๓]  ๑.  อุปาทานธรรม    เจือกับอุปาทานธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  กามุปาทาน เจือกับทิฏุปาทาน  ทิฏุปาทาน เจือกับกามุปาทาน. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
         พึงกระทําทั้ง ๙ วาระ  อยางนี้. 
  

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

                                             ปจจนยีนัย 
                                          ๑.  เหตุปจจัย 
         [๔๐๕] ๑.  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม  เจือกับธรรมท่ีไมใช 
อุปาทานธรรม  เกิดข้ึน   เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  
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         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  เจือกับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.    
 

                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๔๐๖]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในนอธปิติปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี  ๙  วาระ. 
         การนับทั้งสองวาระนอกจากน้ีก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                          ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๔๐๗] ๑.  อุปาทานธรรม       เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๒) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม       เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๓) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม       เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม     เปนปจจัยแกอุปา- 
ทานธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.  (วาระที่ ๖) 
         เหตุทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                    ๗.  อุปาทานธรรม   และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม 
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานธรรม  และไมใชอุปาทานธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๘) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม     และไมใชอุปาทานธรรม      เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจของเหตุ- 
ปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.  (วาระที่ ๙) 
 

                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
         [๔๐๘] ๑.  อุปาทานธรรม       เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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         คือ   เพราะปรารภอุปาทานธรรมท้ังหลาย   อุปาทานธรรมยอมเกิดข้ึน  
พึงกระทําคําวา   ปรารภ  ทั้ง ๓ วาระ. 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         คือ   บคุคลใหทาน   รกัษาศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณา 
กุศลกรรมนัน้     ยอมยินดี    ยอมเพลดิเพลินยิ่ง    เพราะปรารภกุศลกรรมนัน้ 
ราคะ ฯลฯ ทฏิฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส  ยอมเกดิข้ึน. 
         กุศลกรรมท้ังหลายท่ีไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ    ออกจากฌาน 
แลวพิจารณาฌาน. 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค      แลวพิจารณามรรค     ผล   ฯลฯ 
พิจารณานิพพาน. 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,   แกผล,  แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณา   กิเลสที่ละแลว     ซึ่งไมใชอุปาทานธรรม 
ฯลฯ พิจารณากิเลสทั้งหลายท่ีละแลว,      กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาล 
กอน ฯลฯ 
         พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทาน 
ธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต      ที่ไมใชอุปาทานธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ.  
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         อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญ- 
ญายตนะ ฯลฯ 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ    แก 
เจโตปริยญาณ   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาคตัง- 
สญาณ  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม     เปนปจจัยแกอุปา- 
ทานธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         คือบุคคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว  ยอมยินด ี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งกุศลกรรมน้ัน    เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน   ราคะยอม 
เกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
         พิจารณากุศลทั้งหลายที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน,   ออกจากฌาน ฯลฯ 
         พิจารณาจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ  บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม    เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น      ราคะ 
ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม        เปนปจจัยแก 
อุปาทานธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม    ดวยอานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
         คือ  ใหทาน ฯลฯ  ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลที่ได 
สั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ  
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         บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ   ฯลฯ   หทยวัตถุ   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม   เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น     อุปาทานธรรม 
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๕.  อุปาทานธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม 
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. พึงกระทํา 
คําวา   ปรารภ   ทั้ง ๓ วาระ. 
 

                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๔๐๙] ๑.  อุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
         เพราะกระทําอุปาทานธรรมทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
อุปาทานธรรม   ยอมเกิดข้ึน   ม ี๓ วาระ   เปนอารัมมณาธิปติ    อยางเดียว. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  พิจารณากุศลกรรม 
ที่ไดสั่งสมไว  ในกาลกอน ฯลฯ  ออกจากฌานแลวทําฌานใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน   แลวพิจารณา   ยอมยินดี ฯลฯ  
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         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค        แลวกระทํามรรคใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ผล ฯลฯ นิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา. 
         นิพพาน   เปนปจจัยแก   ผล   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําจักษุ   ฯลฯ  หทย 
วัตถุ  ขันธทัง้หลายท่ีไมใชอุปาทานธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้น 
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ราคะ   ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                      ๕.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม       เปนปจจัยแก 
อุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน    อารมัมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ  ศลี ฯลฯ   กระทําอุโบสถกรรมแลว     ยอมยินด ี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งกุศลกรรมนั้น  เพราะกระทํากุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
         พิจารณากุศลทั้งหลายที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ      ออกจาก 
ฌาน ฯลฯ. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ   หทย- 
วัตถุ ฯลฯ     ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  
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ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิด 
ข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม       เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้ง 
หลายที่เปนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๖.   ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม       เปนปจจัยแก 
อุปาทานธรรม    และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม     ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย. 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม  ฯลฯ  พิจารณากุศลที่ได 
สั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ  ฯลฯ  หทย- 
วัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ครัน้ 
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   อุปาทานธรรมและ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอุปาทานธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย,  
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                      ๗.  อุปาทานธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม 
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม    ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ 
เปนอารัมมณาธิปติ. 
         พึงกระทําคําวา    ปรารภ   ทั้ง ๓ วาระ    (วาระที่ ๗-๘-๙)    เปน 
อารัมมณาธิปติอยางเดียว. 
 

                                       ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๔๑๐] ๑.  อุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
         คือ  อุปาทานธรรมท้ังหลาย   ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกอุปาทาน- 
ธรรมทั้งหลาย   ที่เกิดหลงั ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๒) 
         อุปาทานธรรมทั้งหลาย   ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไม 
ใชอุปาทานธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         อุปาทานธรรม   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๓) 
         อุปาทานธรรมทั้งหลาย  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้ง 
หลายที่เกิดหลัง ๆ   และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม   ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม  ที่เกิดหลัง  ๆ   ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
         อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู  ฯลฯ  แกผลสมาบัติ     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรมเปนปจจัยแกอุปาทาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย. 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม ทีเ่กิดกอน ๆ  เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         อาวัชชนะ     เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย      ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                    ๖.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม    เปนปจจัยแกอุปา- 
ทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก 
อุปาทานธรรมท้ังหลาย   ที่เกิดหลัง ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
         อาวัชชนะ   เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                    ๗.  อุปาทานธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม 
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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         คือ  อุปาทานธรรมท้ังหลาย ที่เกิดกอน ๆ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมท้ังหลาย     ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๘) 
         อุปาทานธรรมทั้งหลาย    ที่เกิดกอน ๆ    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
         อุปาทานธรรม     และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย     เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๙) 
         อุปาทานธรรมทั้งหลาย     ที่เกิดกอน ๆ     และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมท้ังหลาย    ที่เกิดหลัง ๆ   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 

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

                                   ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๔๑๑] ๑.  อุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ. 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         อุปาทานธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย     ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่  
ไมใชอุปาทานธรรม    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ. 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลอาศัยศรัทธา   แลวใหทาน  ฯลฯ    ยังสมาบัติใหเกิด    กอมานะ 
ถือทิฏฐิ. 
         ศีล ฯลฯ  ปญญา ฯลฯ  ราคะ  ฯลฯ  ความปรารถนา  ฯลฯ   บุคคล 
เขาไปอาศัยเสนาสนะแลว   ถือเอาของที่เจาของมิไดให.  
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         มุสาวาท ฯลฯ   ปสณุาวาจา  ฯลฯ   ใหทาน  ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิด 
กอมานะ  ถอืทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัย  ศีล ฯลฯ  ราคะ ฯลฯ  ความปรารถนา ฯลฯ  เขา 
ไปอาศัยเสนาสนะ   แลวใหทาน ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธา  ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา  ฯลฯ    แกผลสมาบัติ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                      ๕.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มีอยางเดียวคือ  ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   กอมานะ   ถอืทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล  ฯลฯ    เสนาสนะ  ฯลฯ    อทินนาทาน  ฯลฯ 
มุสาวาท ฯลฯ  ปสุณาวาจา ฯลฯ  ผรสุวาจา ฯลฯ  สัมผัปปลาปะ ฯลฯ  ตัดชอง 
ยองเบา ฯลฯ ลอบข้ึนไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง 
ฯลฯ  ผิดในภริยาผูอ่ืน ฯลฯ  ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ  ฆาคนในนิคม ฯลฯ 
         ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๖). 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา  แลวกอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล  ฯลฯ    เสนาสนะ    แลวถือเอาสิ่งของท่ีเจาของ 
มิไดให.  
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         มุสาวาท ฯลฯ  ปสณุาวาท ฯลฯ   ผรุสวาจา ฯลฯ  สัมผัปปลาปะ ฯลฯ 
ตัดชองยองเบา ฯลฯ  ลอบข้ึนไปลักทรัพย ฯลฯ  ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลน 
ตามทาง ฯลฯ  ภริยาผูอ่ืน ฯลฯ  ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ  ฆาคนในนิคม ฯลฯ 
         ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม  และสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                    ๗.  อุปาทานธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม 
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปนปกตูปนิสสยะ  ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙). 
 

                                     ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๔๑๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         พิจารณาจักษุ  ฯลฯ    หทยวัตถุ     โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ.  
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         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม    ดวย  
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         พิจารณาจักษุ  ฯลฯ    หทยวัตถุ  ฯลฯ    ยอมยินดี    เพลดิเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของปุเร- 
ชาตปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรมเปนปจจัยแกอุปาทาน 
ธรรม และธรรมที่ไมใชอปุาทานธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน    อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         พิจารณาจักษุ ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทยวัตถุ เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น  อุปาทานธรรม และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย  ยอมเกดิข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
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         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

                                   ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
         [๔๑๓]  ๑.  อุปาทานธรรม    เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอปุา- 
ทานธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย   ฯลฯ  
                      ๓.  อุปาทานธรรม   และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม    ดวยอํานาจของปจฉาชาต 
ปจจัย  ฯลฯ 
 

                                    ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
 

                                       ๑๓.  กัมมปจจัย 
         [๔๑๔]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชอุปาทานธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชอุปาทานธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธ  และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.    
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
         คือ  เจตนาที่ไมใชอุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชอปุาทานธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
         คือ  เจตนาที่ไมใชอุปาทานธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอุปาทานธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 

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

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

                                    ๑๗.  ฌานปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
 

                                     ๑๘.  มัคคปจจัย 
         [๔๑๗] ๑.  อุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม  ดวย 
อํานาจของมคัคปจจัย 
         คือ   องคมรรคท้ังหลาย  ที่เปนอุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทาน 
ธรรมทั้งหลายท่ีเปนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย. 
         พึงกระทําเปน ๙ วาระ   โดยเหตุนี้. 
 

                                  ๑๙.   สัมปยุตตปจจัย 
        ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 

                                     ๒๑.   อัตถิปจจัย 
         [๔๑๘] ๑.  อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาน 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ  
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         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         อุปาทานธรรมทั้งหลาย   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         อุปาทานธรรมทั้งหลาย  ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   ปุเรชาตะ  และ   สหชาตะ ฯลฯ 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม     เปนปจจัยแกอุปา- 
ทานธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย    ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม     เปนปจจัยแกอุปา- 
ทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอาํนาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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                     ๕.  อุปาทานธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม    ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
         อุปาทานธรรม     และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย     เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ท่ีเปน   ปจฉาชาตะ   ไดแก 
         อุปาทานธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัย 
แกกายน้ี   ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 

                                          ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๔๑๙] ๑.  อุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
         คือ   กามุปาทาน    เปนปจจัยแกทิฏุปาทาน     ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย. ฯลฯ. 
         พึงกระทําจักรนัย 
                     ๒.  อุปาทานธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปา- 
ทานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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         อุปาทานธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         อุปาทานธรรม   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
                   ๓.  อุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ  เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ ฯลฯ  พึงใหพิสดาร. 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม     เปนปจจัยแกอุปา- 
ทานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  เหมือนกับ  สหชาตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ   เหมือนกับ  ปเุรชาตปจจัย. 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม     เปนปจจัยแกอุปา- 
ทานธรรม   และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย  
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         มี  ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ    และ   ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  พึงจําแนก  เหมือนกับ  สหชาตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  พึงจําแนก   เหมือนกับ  ปุเรชาตปจจัย. 
                    ๗.  อุปาทานธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม 
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี  ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ทิฏุปาทาน    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    เปนปจจัยแกกามุปาทาน 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ทิฏุปาทาน และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกกามุปาทาน  ดวยอานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
                    ๘.  อุปาทานธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         มี  ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,  สหชาตะ   รวมกับ   ปุเรชาตะ, 
ปจฉาชาตะ,    ปจฉาชาตะ   รวมกับ  อาหาระ    และรวมกับ  อินทริยะ  
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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         ขันธ ๑  ที่ไมใชอุปาทานธรรม   และอุปาทานธรรมทั้งหลาย    เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
ขันธ ๒  ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         อุปาทานธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         อุปาทานธรรม   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่ไมใช 
อุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         อุปาทานธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัย 
แกกายน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         อุปาทานธรรม     และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ที่เกิดภายหลัง    และ 
กวฬีการาหาร  เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
         อุปาทานธรรม    สมัปยุตตขันธทั้งหลาย     และรูปชีวิตินทรีย   เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๙. อุปาทานธรรม   และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม 
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม  และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  
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         มี ๒ อยาง   คือ  ที่เปน   สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑   ที่ไมใชอุปาทานธรรม  และทิฏุปาทาน  เปนปจจัยแกขันธ ๓, 
และกามุปาทาน   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
         พึงกระทําจักรนัย 
         ที่เปน  สหชาตะ   รวมกับ  ปุเรชาตะ   ไดแก 
         ทิฏุปาทาน  และหทยวัตถุ  ที่เกดิกอน  เปนปจจัยแกกามุปาทาน และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         พึงกระทําจักรนัย 
         [๔๒๐]  ในเหตุปจจัย   มี  ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ    ในปเุรชาตปจจัย 
มี  ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย    มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย    ม ี๙ วาระ 
ในกัมมปจจัย    ม ี๓ วาระ      ในวิปากปจจัย   มี  ๑ วาระ     ในอาหารปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ   ในมัคค- 
ปจจัย มี ๙ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                        ปจจนียนัย 
                               การยกปจจัยในปจจนยีะ 
         [๔๒๑] ๑.  อุปาทานธรรม     เปนปจจัยแก    อุปาทานธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  อุปาทานธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปา- 
ทานธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,    เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,     เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                     ๓.  อุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอุปาทานธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย.  
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                 ๕.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม    เปนปจจัยแกอุปา- 
ทานธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                 ๖.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรมเปนปจจัยแกอุปาทาน- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชอปุาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุป- 
นิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                 ๗.  อุปาทานธรรม  และธรรมท่ีไมใชอปุาทานธรรม  
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                 ๘.  อุปาทานธรรม    และธรรมที่ไมใชอปุาทานธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                 ๙.  อุปาทานธรรม    และธรรมท่ีไมใชอปุาทานธรรม 
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม   และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม   ดวย 
อานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๔๒๒]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี  ๙  วาระ ฯลฯ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๔๒๓]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในโนนัตถปิจจัย มี ๙ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
 

                                          ปจจนียานุโลมนัย 
                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๔๒๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ พึงกระทาอนุโลมมาติกา  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                         อุปาทานทุกะ  จบ   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 468 

                                    ๗๐.  อุปาทานิยทุกะ 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๔๒๕] ๑.  อุปาทานิยธรรม   อาศัยอุปาทานิยธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอุปาทานิย- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย     ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑   ฯลฯ 
         โลกิยทุกะ   เปนอยางไร    พึงกระทําอยางนั้น    ไมแตกตางกัน.  
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                            ๗๑.   อุปาทานสัมปยุตตทุกะ 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจัย 
         [๔๒๖] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑      ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                     ๒.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป      อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม. 
         โลภะ   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่ 
เปนทิฏฐิคตวิปปยุต. 
                    ๓.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอุปาทาน- 
สัมปยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
         ขันธ ๓,   โลภะ   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ทีส่หรคตดวย 
โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ.  
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                    ๔.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอุปาทาน- 
วิปปยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๓  และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอุปา- 
ทานวิปปยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
                    ๕.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต. 
                    ๖.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโลภะที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุต. 
                    ๗.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  และอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโลภะ   ที่เปนทิฏฐิคตวิปป- 
ยุต   และโลภะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 471 

                      ๘.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  และอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิ- 
คตวิปปยุต   และโลภะ. 
                      ๙.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอปุาทานวิปปยุตต- 
ธรรม   อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม    และอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวย 
โลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต   และโลภะ  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
 

                                    ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๔๒๗]  ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                      ๒.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   โลภะ   อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ   ที่เปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุต. 
                      ๓.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอปุาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓   และโลภะ    อาศยัขันธ ๑     ที่สหรคตดวยโลภะท่ีเปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุต  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                   ๔.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,    ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ. 
                   ๕.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต. 
                    ๖.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  และอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต-  
และโลภะ ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
                                                   ฯลฯ 
 

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

                                           ปจจนียนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๔๒๙]  ๑.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอุปาทาน- 
วิปปยุตตธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้ง 
หลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 

                                     ๒.   อารมัมณปจจัย 
         [๔๓๐] ๑.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั  
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         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม. 
                  ๒.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
                  ๓.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  และอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุต   และโลภะ. 
 

                   ๓.  นอธิปติปจจัย   ฯลฯ    ๖.  อุปนิสสยปจจัย 
         ฯลฯ  เพราะนอธิปติปจจัย 
         เพราะนอนันตรปจจัย 
         เพราะนสมนันตรปจจัย 
         เพราะนอุปนิสสยปจจัย  
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                                     ๗.  นปุเรชาตปจจัย 
         [๔๓๑] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ  ๒ ฯลฯ 
                     ๒.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในอรูปภูมิ  โลภะ อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุต. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม. 
                    ๓.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  และโลภะ  อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวย 
โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                    ๔.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ  ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถงึอสัญญสัตว.  
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                     ๕.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในอรูปภูมิ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย    อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุต. 
                    ๖.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  และอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑    ที่สหรคตดวยโลภะที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุต   และโลภะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                    ๗.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานสัมปยุตต-  
ธรรม  และอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิ- 
คตวิปปยุต   และโลภะ 
 

                     ๘.  ปจฉาชาตะ   ฯลฯ    ๙.  นอาเสวนปจจัย 
         ฯลฯ  เพราะนปจฉาชาตปจจัย 
         ฯลฯ  เพราะนอาเสวนปจจัย 
 

                                          ๑๐.  นกัมมปจจัย 
         [๔๓๒ ] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนกมัมปจจัย  
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         คือ  สมัปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม. 
                    ๒.   อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนกมัมปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตเจตนา     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม. 
         พาหิรรปู ... อาหารสมุฏฐานรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
                    ๓.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนกมัมปจจัย. 
         คือ  สมัปยุตตเจตนา  อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต. 
                    ๔.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  และอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจยั. 
         คือ  สมัปยุตตเจตนา   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ   ที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุต  และโลภะ. 
 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๔๓๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  ม ี
๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี  ๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ  
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ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๖ วาระ  ในโนนัตถปิจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคต 
ปจจัย  มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้  ก็พึงกระทํา. 
         สหชาตวาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                         ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๔๓๔] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัยมี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓)   เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
                     ๔.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ฯลฯ   ตลอด 
ถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๕.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         สัมปยตุตขันธทั้งหลาย  อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต. 
                     ๖.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ.  
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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         สัมปยตุตขันธทั้งหลาย     และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยโลภะที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุต. 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต     และโลภะ 
อาศัยหทยวัตถุ. 
                   ๗.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  และอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต  และ 
โลภะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                   ๘.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  และอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิ- 
คตวิปปยุต    และโลภะ. 
         โลภะ   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต 
และหทยวัตถุ. 
                    ๙.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม   อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม    และอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓    อาศัยขันธ   ๑   ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม    และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ขันธ ๓  และโลภะ  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุตต   และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                                                 ฯลฯ 
 

                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
         ในอารัมมณปจจัย   พึงกระทําปญจวิญญาณ. 
 

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

                                             ปจจนยีนัย 
                                         ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๔๓๖] ๑.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม  อาศัยอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือ  ฯลฯ    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม    ซึ่งเปน 
อเหตุกะ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
         จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ   กายายตนะ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม    ซึ่งเปนอเหตุกะ   อาศัย 
หทยวัตถุ. 
         โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และหทยวัตถุ. 
                                                ฯลฯ 
 

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๔๓๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย  มี 
๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย มี 
๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๖ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย   มี ๓ วาระ   ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  นสิสยวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                       สังสัฏฐวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
         [๘๓๘] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม     เจือกบัอุปาทานสัมป- 
ยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ฯลฯ    เจือกับขันธ   ๑   ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  ฯลฯ  ม ี
๓ วาระ.   (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                     ๔.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม เจือกับอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  อรปูภูมิ   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๕.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม     เจือกบัอุปาทานวิปป- 
ยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  อรปูภูมิ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๖.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม     เจือกบัอุปาทานสัมป- 
ยุตตธรรม  และอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  อรปูภูมิ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                            การนับจานวนวาระในอนุโลม 
         [๔๓๙]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๖ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๖ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ.  
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                                          ปจจนียนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจัย 
         [๔๔๐] ๑.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม เจือกบัอปุาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
 

                            การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๔๔๑]  ในนเหตุปจจัย   ม ี ๑ วาระ    ในนอธปิติปจจัย    มี ๖ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี  ๖ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๖ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๔ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๖ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย 
มี  ๖ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สมัปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                         ปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๔๔๒] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกอุปาทาน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                     ๒.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         เหตุทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต      เปนปจจัย 
แกโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๓). 
         เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         เหตุทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต      เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,   โลภะ    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย.  
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                    ๔.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม      เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         โลภะ   ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๕) 
         โลภะ    ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.  (วาระที่ ๖) 
         โลภะ    ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                   ๗.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   โมหะ  ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต  และโลภะ  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.  (วาระที่ ๘) 
         โมหะ    ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต     และโลภะ  เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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                     ๙.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม  และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
         คือ   โมหะ   ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต    และโลภะ 
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย. 
 

                                       ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๔๔๓] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม    ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล.  (วาระที่ ๒) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม  และโลภะ  ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล.  (วาระที่ ๓) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  ขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต    และโลภะ  ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๔.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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         คือ  ใหทาน ฯลฯ   ศีล ฯลฯ   อุโบสถกรรม ฯลฯ    กุศลท่ีไดสั่งสม 
ไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
         ออกจากฌาน  แลวพิจารณาฌาน. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น  ราคะ 
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ฯลฯ   วิจิกิจฉา ฯลฯ  อุทธัจจะ ฯลฯ  เมื่อฌานเสื่อมไป 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูเดือดรอนใจ. 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค  พิจารณามรรค,  ผล ฯลฯ พิจารณา 
นิพพาน. 
         นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,  แกมรรค,   แกผล,  แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว     ที่เปนอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม ฯลฯ   กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ   กิเลสที่เคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ    หทยวัตถุ ฯลฯ     และขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม     และโลภะ     โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น     ราคะท่ีเปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุต ฯลฯ   วิจิกิจฉา ฯลฯ   อุทธัจจะ ฯลฯ   โทมนัส ฯลฯ  พึงใส 
ใหครบถวน  เห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ตลอดถึงกายวิญญาณ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,  
แกเจโตปริยญาณ,    แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,     แกยถากัมมูปคญาณ,    แก 
อนาคตังสญาณ,   แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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                     ๕.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลใหทาน  ฯลฯ   ฌาน ฯลฯ   จักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ ฯลฯ 
ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    ซึ่งขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ   เพราะปรารภทานเปนตนน้ัน   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทิฏฐิ ฯลฯ 
                     ๖.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม     และอปุาทานวิปปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
         คือ  พิจารณาจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ   เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปน 
อุปาทานวิปปยุตตธรรม    และโลภะ     ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุต   และโลภะ   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๗.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอปุาทานวิปปยุตต- 
ธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
         คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปป- 
ยุต   และโลภะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม    ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๘) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลาย    ทีส่หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต 
และโลภะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม  และโลภะ  ยอมเกิดข้ึน.  
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         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๙) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลาย   ทีส่หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต- 
และโลภะ    ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิควิปปยุต    และโลภะ 
ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                           ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๔๔๔] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม      ใหเปน  
อารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๒) 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม     ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน  โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
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         อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต    เปนปจจัยแก 
โลภะ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.  (วาระที่ ๓) 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ   และ    สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ   ไดแก 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม      ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน    ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต 
และโลภะ   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต     เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   โลภะ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย. 
                      ๔.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ    และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ   ไดแก  
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         ใหทาน ฯลฯ   ศีล ฯลฯ    ออกจากฌาน    กระทําฌานใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   แลวพิจารณา    ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทํา 
ทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ราคะ    ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต 
ยอมเกิดข้ึน. 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ   เปนปจจัยแกผล    ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ   ฯลฯ  หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม     และโลภะ     ใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ 
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต  ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๕.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         ใหทาน ฯลฯ   ออกจากฌาน ฯลฯ 
         บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม    และโลภะ    ใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้น  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ 
ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
 ุ  
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                   ๖.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม  และอุปาทานวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
         จักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทาน- 
วิปปยุตตธรรม    และโลภะ    ใหเปนอารมณอยางหนักแนน      ขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต  และโลภะ  ยอมเกิดข้ึน. 
                   ๗.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติ  
ปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลาย     ที่สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต 
และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๘) 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลาย    ทีส่หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต 
และโลภะ   ใหเปนอารมณอยางหนักแนน   โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต   ยอม 
เกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล.  (วาระที่ ๙)  
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         เพราะกระทําขันธทั้งหลาย    ทีส่หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต 
และโลภะ    ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ 
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต  และโลภะ   ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๔๔๕] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทาน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปน  อุปาทานสัมปยุตตธรรม  ที่เกิดกอน ๆ   เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  ที่เกิดหลงั ๆ  ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.  (วาระที่ ๒) 
         ขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต ที่เกิดหลงัๆ  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม       เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓) 
         ขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต  ที่เกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต     ที่เกดิ 
หลัง ๆ และโลภะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                     ๔.   อุปาทานวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทาน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต   ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกโลภะ 
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
         โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต    เปนปจจัยแกวุฏฐานะ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
         อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู,  ฯลฯ   แกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล (วาระที่ ๕) 
         โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต      ที่เกิดหลัง  ๆ     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
         อาวัชชนะ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๖) 
         โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต  ที่เกิดหลงั ๆ  และโลภะ  ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย.  
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         อาวัชชนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ     ที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุต   และโลภะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๗.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอปุาทานวิปปยุตต- 
ธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลาย   ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต    ที่เกิด 
กอน ๆ  และโลภะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิ- 
คตวิปปยุต  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๘) 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต    ที่เกิดกอน ๆ 
และโลภะ  เปนปจจัยแกโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต  ที่เกิดหลงั ๆ  ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต       และโลภะ 
เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๙) 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต     ที่เกิดกอน ๆ 
และโลภะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต 
ที่เกิดหลัง ๆ  และโลภะ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 

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

                                      ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๔๔๗] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกอุปาทาน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ     อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๒) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม       เปนปจจัยแกขันธทั้ง 
หลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม   และโลภะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓)  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต   และโลภะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                   ๔.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ 
         อาศัยศีล ฯลฯ  ปญญา ฯลฯ 
         บุคคลเขาไปอาศัย   ราคะ   มานะ   ความปรารถนา ฯลฯ เสนาสนะ ที่ 
เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม   แลวใหทาน ฯลฯ ทาํลายสงฆ 
         ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ   แกปญญา   แก 
ราคะ    แกมานะ    แกความปรารถนา    แกสุขทางกาย  ฯลฯ    แกผลสมาบัติ  
ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                   ๕.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทาน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ วาระ   คือ   บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา   กอมานะ   ถอืทิฏฐิ   ศลี 
ฯลฯ ปญญา ฯลฯ 
         บุคคลเขาไปอาศัยราคะ  มานะ  ความปรารถนา ฯลฯ  เสนาสนะ ที่เปน 
อุปาทานวิปปยุตตธรรมแลวทําอทินนาทาน ฯลฯ มุสาวาท ฯลฯ ปสุณาวาท ฯลฯ  
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ผรุสวาท ฯลฯ     สัมผัปปลาปะ ฯลฯ     ตัดชองยองเบา ฯลฯ    ลอบข้ึนไปลัก 
ทรัพย ฯลฯ   ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ   ปลนตามทาง ฯลฯ  ผิดภริยาผูอ่ืน ฯลฯ 
ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ  ฆาคนในนิคม ฯลฯ 
         ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกราคะ  แกโมหะ  แกมานะ  แก 
ทิฏฐิ    แกความปรารถนา    ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                    ๖.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทาน- 
สัมปยุตตธรรม     และอปุาทานวิปปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ     อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา   แลวกอมานะ ฯลฯ  ศลี  ฯลฯ  ปญญา ฯลฯ 
         บุคคลเขาไปอาศัยราคะ ฯลฯ    เสนาสนะ    ที่เปนอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  แลวถอืเอาสิ่งของท่ีเจาของไมให  กระทําการฆาคนในหมูบาน   ฆาคน 
ในนิคม. 
         ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ 
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต   และโลภะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                    ๗.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอุป- 
นิสสยปจจัย  
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         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต  และโลภะ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม       ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๘) 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต     และโลภะ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม  และโลภะ  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๙) 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต       และโลภะ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต     และโลภะ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
  

                                          ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๔๔๘] ๑.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
          พิจารณาจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถ ุ ฯลฯ  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ  
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         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ ฯลฯ หทย- 
วัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ทีเ่ปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม     และโลภะ 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๒.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทาน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตน  ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทฏิฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                      ๓.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทาน- 
สัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาต 
ปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ 
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต    และโลภะ   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
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         หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุต   และโลภะ   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

                                   ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
         [๔๔๙] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย   ฯลฯ 
                     ๒.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย   ฯลฯ 
                     ๓.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอปุาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของปจฉา- 
ชาตปจจัย    ฯลฯ 
  

                                    ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
 

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

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

               ๑๕.  อาหารปจจัย    ฯลฯ   ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
         [๔๕๒] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  
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         ในปจจัยทั้ง ๔ นี ้   พึงแสดงเหมือนโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุต    ที ่
แสดงไวในกัมมปจจัย   มปีจจัยละ ๔ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  ม ี๖ วาระ. 
 

                                   ๒๐.  วิปปยตุตปจจัย 
         [๔๕๓] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี  ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                     ๒.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                     ๓.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
         หทยวัตถุ    ที่เกิดกอน    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๔.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม  และอุปาทานวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของวิปป- 
ยุตตปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ  ไดแก  
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         หทยวัตถุ  ที่เกิดกอน  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่ 
เปนทิฏฐิคตวิปปยุต    และโลภะ   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๕.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอปุาทานวิปปยุตต- 
ธรรม   เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของวิปป- 
ยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลาย   ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต    และโลภะ 
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
 

                                      ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๔๕๔] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย    ม ี๑  วาระ   เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
                     ๒.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                     ๓.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม    และอุปาทานวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย   เหมอืนกับปฏิจจวาระ.    
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                     ๔.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ   อินทรยิะ 
                     ๕.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒  อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ  ฯลฯ 
                     ๖.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม  และอุปาทานวิปปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิ-  
ปจจัย                                                                             
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
         ในปจจัยเหลาน้ี  ที่เปน  สหชาตะ  เหมือนกบัสหชาตปจจัย,  ที่เปน 
ปุเรชาตะ  เหมือนกับปุเรชาตปจจัย. 
                     ๗.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอปุาทานวิปปยุตต- 
ธรรม   เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,  และ  สหชาตะ  รวมกับ   ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม  และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒.  
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         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต    และโลภะ   เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธ ๒   ฯลฯ 
                        ๘. อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอปุาทานวิปปยุตต- 
ธรรม   เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย 
         มี ๕ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ,    สหชาตะ  รวมกับ   ปุเรชาตะ, 
ปจฉาชาตะ,  ปจฉาชาตะ   รวมกับ   อาหาระ และรวมกับ  อินทริยะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม      และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต      และโลภะ 
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต    และหทยวัตถ ุ
เปนปจจัยแกโลภะ   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน   ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต      และโลภะ 
ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี    ทีเ่กิดกอน   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต,  โลภะ  ที่เกิด 
ภายหลัง   และกวฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ   ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต,   โลภะ   ที ่
เกิดภายหลัง   และรูปชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
                        ๙.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอปุาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม  และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  และ  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต    และโลภะ   เปน 
ปจจัยแกขันธ  ๓    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย      ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุต     และหทยวัตถุเปน 
ปจจัยแกขันธ ๓   และโลภะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
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                        ๒๒.   นัตถิปจจัย   ฯลฯ     ๒๔.  อวิคตปจจยั 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
 

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

                                              ปจจนยีนัย 
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ 
         [๔๕๖] ๑.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                   ๒.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย. 
                   ๓.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม    และอุปาทานวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอา- 
รัมมณปจจัย,   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                   ๔.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย. 
                   ๕.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม     ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                   ๖.  อุปาทานวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกอุปาทาน 
สัมปยุตตธรรม     และอปุาทานวิปปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของ  
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อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาต 
ปจจัย. 
                  ๗.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอารัม- 
มณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                  ๘.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอารัม- 
มณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                  ๙.  อุปาทานสัมปยุตตธรรม   และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม  และอุปาทานวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๔๕๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ   ในโนอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ.  
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                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๔๕๘]   เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ....   ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย มี ๖ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                      ปจจนียานุโลมนัย 
                        การนับจานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๔๕๙]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  อนุโลมมาติกา ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                               อุปาทานสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                            ๗๒.  อุปาทานอุปาทานยิทุกะ 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๔๖๐] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานิยธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม    และอุปาทานิยธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  กามุปาทาน  อาศัยทิฏุปาทาน,  ทิฏุปาทาน  อาศัยกามุปาทาน. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
                     ๒.  ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุาทานธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม    เกิดขึ้น    เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยอุปาทานธรรม 
ทั้งหลาย. 
                     ๓.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม  และ 
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะ    แตไมใชอุปาทานธรรม   อาศัยธรรมที่เปน 
ทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  กามุปาทาน,     สัมปยุตตขันธ     และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
อาศัยทิฏุปาทาน. 
         พึงกระทําจักรนัย.  
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                   ๔.  ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุาทานธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอุปาทานิยะ 
แตไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ ขันธ ๒  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถึงอัชฌัต- 
ติกมหาภูตรูป. 
                   ๕.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
         คือ  อุปาทานธรรมท้ังหลาย  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานิยะ แต 
ไมใชอุปาทานธรรม. 
                   ๖.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม  และ 
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
อุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   อุปาทานธรรมท้ังหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศยั 
ขันธ ๑  ที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
                   ๗.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังอุปาทานและอุปาทานิยธรรม   และธรรมที่เปนอุปา- 
ทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  กามุปาทาน  อาศัยทิฏุปาทาน  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
         พึงกระทําจักรนัย.  
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                    ๘.  ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุาทานธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม     และธรรมที่เปน 
อุปาทานิยะ  แตไมใชอุปาทานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอุปาทานิยะ 
แตไมใชอุปาทานธรรม    และอุปาทานธรรมทั้งหลาย ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยอุปาทานธรรม   และมหาภูตรูปท้ังหลาย. 
                    ๙.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม  และ 
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
ทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม      และธรรมที่เปนอุปาทานิยะแต 
ไมใชอุปาทานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ  ๓,  กามุปาทาน และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
อุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม   และทิฏุปาทาน ฯลฯ   ขันธ ๒  ฯลฯ 
         พึงกระทําจักรนัย. 
         โดยนัยนี้  อุปาทานทุกะฉันใด   ปฏิจจวาระก็ดี   สหชาตวาระก็ดี 
ปจจยวาระก็ดี   นิสสยวาระก็ดี   สังสัฏฐวาระก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ด ี
พึงกระทําฉันนั้น    ไมมแีตกตางกัน,  หลักจําแนกวาระตางกัน.  
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                                          ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๔๖๑] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
         คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม    เปนปจจัย 
แกอุปาทานธรรมทั้งหลาย   ที่เปนสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                    ๒.   ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม  เปน 
ปจจยัแกธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม   ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 
         คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม    เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
เหมือนกับ  อุปาทานทุกะ  ไมมีแตกตางกัน  มี ๙ วาระ. 
 

                                        ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๔๖๒] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม     ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย  
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         คือ   เพราะปรารภอุปาทานธรรมท้ังหลาย     อุปาทานธรรมท้ังหลาย 
ยอมเกิดข้ึน.  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                      ๔.  ธรรมทีเ่ปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุาทานธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ   บคุคลใหทานแลว  ฯลฯ  ออกจากฌาน พิจารณาฌาน  ยอมยินด ี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภทานเปนตนนั้น   ราคะ ฯลฯ  ทิฏฐิ   วิจิกิจฉา 
อุทธัจจะ ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู,  พิจารณาโวทาน ฯลฯ  กิเลสทีล่ะ 
แลว ฯลฯ  กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ  กิเลสทัง้หลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ     หทยวัตถุ ฯลฯ      เปนปจจัยแก 
อนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                      ๕.  ธรรมทีเ่ปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุาทานธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังอุปาทานและอุปาทานิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย  ฯลฯ  
         สองนัยนอกนี้  เหมือนกับอุปาทานทุกะ. 
                      ๗.  ธรรมทีเ่ปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม    และ 
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม     เปนปจจัยแกธรรม 
ที่เปนอุปาทานและอุปาทานิยธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๓  วาระ.  
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                                           ๓.  อธิปติปจจัย 
         อธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ  เหมือนกับอุปาทานทุกะขางตน. 
         [๔๖๓] ๑.  ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุาทานธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ   ไดแก 
         ใหทานแลว ฯลฯ    ออกจากฌาน    กระทําฌานใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   พิจารณา   ยอมยินด ี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําทาน 
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะ ฯลฯ  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
         พระเสกขบุคคลท้ังหลาย  กระทําโคตรภูใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ฯลฯ  โวทาน ฯลฯ 
         บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรมใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนน    ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ราคะ 
ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม 
ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ   ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม     เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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         อารัมมณาธิปติก็ดี     สหชาตาธิปติก็ดี     ทั้งสองอยางที่เหลือ 
เหมือนกับอุปาทานทุกะ. 
         ปจจัยสงเคราะหแมที่เปนอธิปติปจจัย     กม็ี  ๓ วาระ      เหมือนกับ 
อุปาทานทุกะ. 
         ปจจัยทั้งหมดเหมือนกับอุปาทานทุกะ  ในอุปาทานิยะ  โลกุตตรธรรม 
ไมมี  ปจจนียะก็ดี  การนับทั้งสองอยางนอกน้ีก็ดี  เหมือนกับอุปาทานทุกะ. 
                                 อุปาทานอุปาทานิยทุกะ  จบ  
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                    ๗๓.  อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ 
                                        ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.   เหตุปจจัย 
         [๔๖๘] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน   และอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม     อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  กามุปาทาน  อาศัยทิฏุปาทาน. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
                     ๒.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานสัมปยุตตะ  แตไมใชอปุา- 
ทานธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย. 
                     ๓.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต-  
ธรรม     และธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม     เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ   กามุปาทานและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยทิฏุปาทาน. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
         ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานสัมปยุตตะ  แตไมใชอุปาทานธรรม 
ฯลฯ 
         หลักการจําแนกจํานวนวาระตางกัน   เหมือนอุปาทานทุกะ  มี ๙ วาระ 
รูปไมมี  วาระทั้งหมด  พึงใหพิสดารอยางนี้   อรปูภูมิเทาน้ัน.  
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                                              ปญหาวาระ 
                                               อนุโลมนัย 
                                             ๑.  เหตุปจจัย 
         [๔๖๕] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม  เปน 
ปจจัยแกอุปาทานธรรม ทีเ่ปนสัมปยุตตธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๒) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๓) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธและอุปาทานธรรมทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปา- 
ทานธรรม      เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอปุาทานสัมปยุตตะแตไมใช 
อุปาทานธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม 
เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมท้ังหลาย    ที่เปนสัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย.  
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         พึงถามถึงมูล  (วาระที่ ๕) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม      เปน 
ปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย  ที่เปนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตร 
ปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๖)  
         เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ   แตไมใชอุปาทานธรรม    เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และอุปาทานธรรมทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                     ๗.   ธรรมทีเ่ปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  และธรรมท่ีเปนอปุาทานสัมปยุตตะ   แตไมใชอุปาทานธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม   และ 
ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ   แตไมใชอุปาทานธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม 
ทั้งหลายท่ีเปนสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๘) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม      และที่ 
เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม       เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๙) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม      และที่ 
เปนอุปาทานสัมปยุตตะ   แตไมใชอุปาทานธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และอุปาทานธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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                                       ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๔๖๖] ๑.  ธรรมที่เปนอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ    เพราะปรารภอุปาทานธรรมท้ังหลาย     อุปาทานธรรมท้ังหลาย 
ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๒) 
         เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทาน- 
สัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๓) 
         เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย  อุปาทานธรรมและสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
                    ๔.  ธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทาน- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ    เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปา- 
ทานธรรม  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม  ยอม 
เกิดข้ึน   พึงทําท้ัง ๓ วาระ. (วาระที่ ๔-๕-๖) 
         ในปจจัยสงเคราะห   ก็พึงกระทําท้ัง ๓ วาระ. (วาระที่  ๗-๘-๙)  
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                                       ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๔๖๗] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทัง้อุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                     ๔.  ธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทาน- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ    สหชาตาธิปติ    มีทั้ง 
๓ วาระ. 
         พึงกระทําอธิปติปจจัยทั้งสอง   ทั้ง ๓ วาระ   (วาระท่ี ๔-๕-๖)   แม 
อธิปติปจจัยท่ีเปนปจจัยสงเคราะห   ก็มี ๓ วาระ. (วาระที่ ๗-๘-๙) 
 
                                       ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๔๖๘] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ธรรมท่ีเปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม     ที่เกิด 
กอน ๆ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม    ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
         ทั้ง ๙ วาระ   พึงกระทําอยางนี้  อาวัชชนะก็ดี  วุฏฐานะก็ดีไมมี.  
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                  ๕.  สมนันตรปจจยั   ฯลฯ    ๘.  นิสสยปจจัย 
         [๔๖๙]  ธรรมที่เปนท้ังอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม   ดวย 
อํานาจของสมนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย   ม ี๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ 
 

                                  ๙.   อุปนิสสยปจจัย 
         [๔๗๐] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย   ฯลฯ  มี ๓ วาระ 
                     ๔.  ธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทาน- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตะแตไมใชอุปาทาน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม     เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม      ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ. 
         แมใน  อุปนิสสยปจจัย   ที่เปนปจจัยสงเคราะห  ก็ม ี๓ วาระ.  
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                                    ๑๐.  อาเสวนปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 

                      ๑๑.  กัมมปจจัย   ฯลฯ  ๒๐.  อวิคตปจจัย 
         [๔๗๑] ๑.  ธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทาน 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ    แตไมใชอปุา- 
ทานธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจยั   มี ๓ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย   ม ี๓ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ 
 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๔๗๒]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย   ม ี๙ 
วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙  วาระ  
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ในกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๓ 
วาระ   ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมัปยุตตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิคต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ 
 

                                         ปจจนียนัย 
                                การยกปจจัยในปจจนยีะ 
         [๔๗๓] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทัง้อุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอปุาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปา- 
ทานธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตต- 
ธรรม      และธรรมท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะแตไมใชอุปาทานธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         พึงกระทา ๙ วาระ  อยางนี้   ในมูลแหงธรรมหน่ึง ๆ มี ๓ วาระ.  
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                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๔๗๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 

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

                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๔๗๖]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ. 
         พึงกระทําอนุโลมมาติกา. 
                          อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                  ๗๔.  อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทกุะ 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
         [๔๗๗] ๑.  ธรรมทีเ่ปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอุปาทาน 
วิปปยุตตอุปาทานิยธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                    ๒.  ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒.  
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                        ๓.  ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตต- 
อนุปาทานิยธรรม. 
                        ๔.  ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรมและ 
ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม      อาศัยธรรมท่ีเปน 
อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจยั 
         คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอุปาทาน- 
วิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม ฯลฯ 
                        ๕.  ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีเปน 
อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยตุต- 
อนุปาทานิยธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 

                               การนับจานวนวาระในอนุโลม 
         [๔๗๘]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
         ทุกะน้ีเหมือนกับโลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะ  ไมมีแตกตางกัน. 
                          อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ  จบ  
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                                     ๗๕.   กิเลสทุกะ 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๔๗๙] ๑.  ธรรมที่เปนกิเลส  อาศัยธรรมที่เปนกิเลส  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ทิฏฐิ  ถนีะ อุทธัจจะ  อหิริกะ อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ. 
         โมหะ  ทิฏฐิ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ. 
         โมหะ  มานะ  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ. 
         โมหะ  มานะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ. 
         โมหะ  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ. 
         โมหะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ. 
         โมหะ  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโทสะ. 
         โมหะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโทสะ. 
         โมหะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยวิจิกิจฉา. 
         โมหะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยอุทธัจจะ. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกิเลส.  
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                  ๓.  ธรรมที่เปนกิเลส  และธรรมที่ไมใชกิเลส   อาศัย 
ธรรมที่เปนกิเลส  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ    ทิฏฐิ    ถีนะ    อุทธจัจะ    อหิริกะ    อโนตตัปปะ, 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโลภะ. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชกิเลส     อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชกิเลส ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ   หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุ ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
                  ๕.  ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  กิเลสทั้งหลาย   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลส. 
                  ๖.  ธรรมที่เปนกิเลส  และธรรมที่ไมใชกิเลส   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกิเลส  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓,   กิเลสท้ังหลาย    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ 
ที่ไมใชกิเลส ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                  ๗.  ธรรมที่เปนกิเลส   อาศัยธรรมที่เปนกิเลส   และ 
ธรรมที่ไมใชกิเลส  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  โมหะ ทิฏฐิ  ถนีะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ 
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
                      ๘.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส  อาศัยธรรมที่เปนกิเลส   และ 
ธรรมที่ไมใชกิเลส  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชกิเลส  และ 
กิเลสทั้งหลาย ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยกิเลสธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                      ๙.  ธรรมที่เปนกิเลส  และธรรมที่ไมใชกิเลส   อาศัย 
ธรรมที่เปนกิเลส  และธรรมที่ไมใชกเิลส  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  โมหะ  ทิฏฐิ  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ 
และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ทีไ่มใชกิเลส และโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
                                                  ฯลฯ 
 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๔๘๐]   ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.  
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                                             ปจจนยีนัย 
                                         ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๔๘๑] ๑.  ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส  เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   โมหะ  อาศัยวิจิกิจฉา,  โมหะอาศัยอุทธัจจะ. 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชกิเลส     อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ที่ไมใชกิเลส 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
         อเหตุกปฏิสนธิขณะ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                    ๓.  ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                    ๔.  ธรรมที่เปนกิเลส   อาศัยธรรมที่เปนกิเลส   และ 
ธรรมที่ไมใชกิเลส  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  และวิจิกิจฉา   โมหะ   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และอุทธัจจะ.  
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                                     ๒.   นอารัมมณปจจัย 
         [๔๘๒] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส  อาศัยธรรมที่เปนกิเลส  เกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกิเลสท้ังหลาย. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส     อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส 
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลส. 
         ในปฏสินธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                     ๓.   ธรรมทีไ่มใชกิเลส  อาศัยธรรมที่เปนกิเลส  และ 
ธรรมที่ไมใชกิเลส  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยทั้งกิเลส    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยกิเลส   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 

                    ๓.   อธิปติปจจัย   ฯลฯ    ๗.  นอุปนิสสยปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนอธิปติปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนอนันตรปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนสมนันตรปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนอัญญมัญญปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนอุปนิสสยปจจัย  
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                                    ๘.  นปุเรชาตปจจัย 
         [๔๘๓] ๑.  ธรรมทีเ่ปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส  เกิดขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในอรูปภูมิ  โมหะ  ทิฏฐิ  ถนีะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ 
อาศัยโลภะ 
         โมหะ  ทิฏฐิ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ. 
         โมหะ  มานะ  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ. 
         โมหะ  มานะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ. 
         โมหะ  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ. 
         โมหะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ. 
         โมหะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยวิจิกิจฉา. 
         โมหะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยอุทธัจจะ. 
          ในอรปูภูมิ  ที่มีโทสะเปนมูล   ไมมี. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ   ในอรูปภูมิ    สัมปยุตตขันธทั้งหลาย    อาศัยกิเลสทั้งหลาย. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยกิเลสทั้งหลาย. 
         วาระทั้ง ๙   พึงกระทําอยางนี้.  
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                   ๙.  ปจฉาชาตปจจัย    ๑๐.  นอาเสวนปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนปจฉาชาตปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนอาเสวนปจจัย 
  

                                       ๑๑.  นกัมมปจจัย  

         [๔๘๔]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลสเกิดขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตเจตนา   อาศัยกิเลสท้ังหลาย. 
                      ๒.   ธรรมที่ไมใชกิเลส  อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลส. 
         พาหิรรปู...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส  อาศัยธรรมที่เปนกิเลส   และ 
ธรรมที่ไมใชกิเลส  เกิดขึน้  เพราะนกมัมปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตเจตนา   อาศัยกิเลส   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
         ปจจัยทั้งปวง  พึงกระทําอยางนี้. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
         [๔๘๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  
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มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนมคัคปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สหชาตวาระก็ดี   พึงกระทําอยางนี้.  
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                                       ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
         [๔๘๖]  ๑.  ธรรมที่เปนกิเลส  อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส     อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ  ๓    อาศัยขันธ  ๑   ทีไ่มใชกิเลส  ตลอดถึงอัชฌัตติก- 
มหาภูตรูป.    ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลส  อาศัยหทยวัตถุ. 
                      ๕.  ธรรมทีเ่ปนกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  กิเลสทั้งหลาย  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลส. 
         กิเลสทัง้หลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                      ๖.   ธรรมทีเ่ปนกิเลส  และธรรมที่ไมใชกิเลส   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกิเลส  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓,  กิเลสทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ 
ที่ไมใชกิเลส ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         กิเลสทัง้หลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         กิเลส  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ.  
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                    ๗.  ธรรมที่เปนกิเลส    อาศัยธรรมที่เปนกิเลส   และ 
ธรรมที่ไมใชกิเลส  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ทิฏฐิ  ถนีะ อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ 
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
         กิเลสทัง้หลาย   อาศัยโลภะ   และหทยวัตถุ 
                     ๘.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส  อาศัยธรรมที่เปนกิเลส   และ 
ธรรมที่ไมใชกิเลส  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชกิเลสและ 
กิเลส ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยกิเลสและมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลส   อาศยักิเลสทั้งหลาย  และหทยวัตถุ. 
                     ๙.  ธรรมที่เปนกิเลส  และธรรมที่ไมใชกิเลส   อาศัย 
ธรรมที่เปนกิเลส  และธรรมที่ไมใชกเิลส  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  โมหะ  ทิฏฐิ  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ   อโนตตัปปะ 
และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ทีไ่มใชกิเลส  และโลภะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
         โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ  และสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   อาศัยโลภะ   และหทยวัตถุ. 
         พึงกระทําจักรนัย.  
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                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
         ในอารัมมณปจจัย     ในธรรมที่ไมใชกิเลสเปนมูล     พึงกระทํา 
ปญจวิญญาณ. 
 

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

                                            ปจจนียนัย 
                                         ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๔๘๘] ๑.  ธรรมทีเ่ปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยวิจิกิจฉา,  โมหะท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  อาศัยอุทธัจจะ. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส     อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว 
         จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลส   ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๓.   ธรรมทีเ่ปนกิเลส   อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส   เกิด 
ขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือ  โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธ 
ทั้งหลาย  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนกิเลส    อาศัยธรรมที่เปนกิเลส   และ 
ธรรมที่ไมใชกิเลส  เกิดขึน้    เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยวิจิกิจฉา   สมัปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   และหทยวัตถุ. 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยอุทธัจจะ,  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
และหทยวัตถุ. 
                                                  ฯลฯ 
 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๔๘๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ 
วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  นสิสยวาระก็ด ี พึงกระทําอยางนี้.  
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                                        สังสัฏฐวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑.   เหตุปจจัย 
         [๔๙๐] ๑.  ธรรมที่เปนกิเลส เจือกับธรรมท่ีเปนกิเลส เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ทิฏฐิ  ถนีะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  เจือกับโลภะ. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
         พึงกระทํา ๙ วาระอยางนี้. 
 

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

                                           ปจจนียนัย 
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๔๙๒] ๑.  ธรรมทีเ่ปนกิเลส เจือกับธรรมท่ีเปนกิเลส เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         พึงกระทํา  นเหตุปจจัย ๔  วาระอยางนี้.  
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                              การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๔๙๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ     ในนอธปิติปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย  มี  ๓ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สมัปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                         ปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.   เหตุปจจัย 
         [๔๙๔] ๑.   ธรรมที่เปนกิเลส   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนกิเลส      เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลายท่ีเปน 
สัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๒) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนกิเลส      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ       และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๓) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนกิเลส      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ,       กิเลสและ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชกิเลส      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
กิเลส  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
         คือ    เหตุทั้งหลายที่ไมใชกิเลส  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                                      ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๔๙๕]  ๑.  ธรรมที่เปนกิเลส      เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย   กิเลสทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงถามถึงมูล  (วาระที่ ๒) 
         เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย  ธรรมท่ีไมใชกิเลสท้ังหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๓ ) 
         เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย     กิเลสและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย     ยอม 
เกิดข้ึน. 
                     ๔.   ธรรมทีไ่มใชกิเลส      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
กิเลส  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ   อุโบสถกรรม  ฯลฯ   พิจารณา 
กุศลท่ีสั่งสมไวแลวในกาลกอน   ฯลฯ   ออกจากฌาน   แลวพิจารณาฌาน  ยอม 
ยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภทานเปนตน     ราคะ   ฯลฯ   ทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ  เปนปจจัยแกผล  แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  ฯลฯ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใช 
กิเลส  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ ฯลฯ เปนปจจัย 
แกอนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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                    ๕.  ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือบุคคลใหทาน ฯลฯ ออกจากฌานแลว   ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลิน 
ยิ่ง  ซึ่งฌาน  เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน    ราคะ  ฯลฯ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  ฯลฯ 
อุทธัจจะ  ฯลฯ  เมื่อฌานเสื่อมไป โทมนัส ยอมเกิดข้ึน แกบุคคลผูเดือดรอนใจ. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  ฯลฯ  ยอมยินด ี ยอมเพลิด- 
เพลินยิ่ง  ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส   เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น    ราคะ 
ฯลฯ  โทมนสั  ฯลฯ 
                    ๖.  ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
และธรรมท่ีไมใชกิเลส  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือบุคคลใหทาน ฯลฯ    ออกจากฌาน ฯลฯ   จักษุ ฯลฯ    หทยวัตถุ 
ฯลฯ  ยอมยนิดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    ซึ่งขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลส    เพราะ 
ปรารภทานเปนตนนั้น   กิเลส   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
                    ๗.  ธรรมที่เปนกิเลส   และธรรมที่ไมใชกิเลส   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๗-๘-๙) 
 

                                       ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๔๙๖] ๑.  ธรรมที่เปนกิเลส  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
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         เพราะกระทํากิเลสทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน      กิเลสทัง้- 
หลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
         มี ๓ วาระ   เปนอารัมมณาธิปติ   อยางเดียว. 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
กิเลส  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน  ฯลฯ   ศีล   ฯลฯ  อุโบสถกรรมแลว      ทาํกุศลกรรม 
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ยอมยินดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่ง      เพราะ 
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทิฏฐิ 
ยอมเกิดข้ึน. 
         กุศลกรรมท่ีไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ออกจากฌาน  ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค      กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน   ฯลฯ   เปนปจจัยแกผล   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ   ฯลฯ  หทย- 
วัตถุ     ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลสใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทํา 
จักษุเปนตนน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ 
ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชกิเลส      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                      ๕.   ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         ทาน ฯลฯ  ฌาน ฯลฯ 
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  หทย- 
วัตถุ   ฯลฯ    ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลสใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ครั้น 
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ   ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชกิเลส  เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย  ที่เปนสัมปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                      ๖.   ธรรมทีไ่มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
และธรรมท่ีไมใชกิเลส  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         ทาน ฯลฯ  ฌาน ฯลฯ 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระจักษุ  ฯลฯ  หทย- 
วัตถุ     ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลสใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้นกระทํา 
ทานเปนตนนั้น  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     กิเลสและสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย    ยอมเกิดข้ึน.  
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         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชกิเลส      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ      กิเลสและ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๗.   ธรรมทีเ่ปนกิเลส    และธรรมท่ีไมใชกิเลส  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส     ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย    มี ๓ วาระ 
(วาระที่  ๗-๘-๙) 
         เปน   อารัมมณาธปิติ   อยางเดียว. 
 

                                    ๔.  อนันตรปจจัย  

         [๔๙๗] ๑.  ธรรมที่เปนกิเลส    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   กิเลสทั้งหลาย      ที่เกิดกอน ๆ      เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย 
ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๒) 
         กิเลสทัง้หลาย     ที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใช 
กิเลส   ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         กิเลสทัง้หลาย    เปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล  (วาระที่ ๓) 
         กิเลสทัง้หลาย  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย  ที่เกิดหลัง ๆ 
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                   ๔.  ธรรมที่ไมใชกิเลส      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
กิเลส  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลส  ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้ง- 
หลายที่ไมใชกิเลส ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย ฯลฯ  เปนปจจัย 
แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๕) 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลส   ที่เกดิกอน ๆ   เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย 
ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         อาวัชชนะ   เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๖) 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลส   ที่เกดิกอน ๆ   เปนปจจัยแกกิเลส   ที่เกิด 
หลัง ๆ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         อาวัชชนะ    เปนปจจัยแกกิเลส     และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
                   ๗.   ธรรมที่เปนกิเลส    และธรรมที่ไมใชกิเลส  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   กิเลสทั้งหลาย   ที่เกิดกอน ๆ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   เปน 
ปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย   ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๘) 
         กิเลสทัง้หลาย   ที่เกดิกอน ๆ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   เปนปจจัย 
แกธรรมทั้งหลายท่ีไมใชกิเลส   ที่เกดิหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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         กิเลสและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    เปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย 
         พึงถามถึงมูล  (วาระที่ ๙) 
         กิเลส   ที่เกิดกอน ๆ   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกกิเลส 
ที่เกิดหลัง  ๆ   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของปจจัย. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย 
         [๔๙๘] ๑.  ธรรมที่เปนกิเลส   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         กิเลสทัง้หลาย   เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย   มี ๓ วาระ. 
                    ๔.   ธรรมทีไ่มใชกิเลส      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
กิเลส  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน   กอมานะ   ถือทิฏฐิ. 
         ศีล ฯลฯ  ปญญา ฯลฯ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ   ทฏิฐิ   ความ 
ปรารถนา   สุขทางกาย ฯลฯ     บุคคลเขาไปอาศัยเสนาสนะ   แลวใหทาน  ฯลฯ 
ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ     แกผลสมาบัติ  
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชกิเลส  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   กอมานะ   ถอืทิฏฐิ 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  เสนาสนะ   แลวฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ 
         ศรัทธา   ฯลฯ   เสนาสนะ    เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย    ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
                    ๖.  ธรรมที่ไมใชกิเลส  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
และธรรมท่ีไมใชกิเลส  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปูนิสสยะ    อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
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         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   กอมานะ   ถอืทิฏฐิ 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ   แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธา ฯลฯ    เสนาสนะ     เปนปจจัยแกกิเลส     และสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                    ๗.   ธรรมที่เปนกิเลส    และธรรมที่ไมใชกิเลส  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ. 
(วาระที่ ๗-๘-๙) 
 

                                    ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๔๙๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชกิเลส     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
กิเลส  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ ฯลฯ   โดยความเปนของไม 
เที่ยง ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ 
         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชกิเลส     ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย.  
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                  ๒.  ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลยอมพิจารณาซ่ึงจักษุ ฯลฯ  ยอมยินด ี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่ง 
หทยวัตถุ  ฯลฯ  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น      ราคะ  ฯลฯ  โทมนัส    ยอม 
เกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๓.  ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
และธรรมท่ีไมใชกิเลส  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒    อยาง   คือที่เปน    อารมัมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         ยอมยนิดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    ซึ่งจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถ ุ    เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น     กิเลสและสมัปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกกิเลส  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย.  
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                                ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
         [๕๐๐] ๑.  ธรรมที่เปนกิเลส  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิลส 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย    ฯลฯ 
                    ๒.   ธรรมทีไ่มใชกิเลส      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
กิเลส  ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย  ฯลฯ 
                    ๓.  ธรรมที่เปนกิเลส    และธรรมที่ไมใชกิเลส  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  ฯลฯ  
 

                                 ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
               ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอานาจของอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
 

                                    ๑๓.  กัมมปจจัย 
         [๕๐๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชกิเลส      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
กิเลส  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชกิเลส     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชกิเลส   เปนปจจัยแกวิบากขันธ   และกฏัตตารูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
         คือ   เจตนาท่ีไมใชกิเลส    เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย    ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย. 
                    ๓.  ธรรมที่ไมใชกิเลส   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
และธรรมท่ีไมใชกิเลส   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
         คือ    เจตนาท่ีไมใชกิเลส    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ,    กิเลสและ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 

                                      ๑๔.  วิปากปจจัย 
         [๕๐๒] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
กิเลส  ดวยอาํนาจของวิปากปจจัย    ม ี๑ วาระ. 
 

                 ๑๕.  อาหารปจจัย   ฯลฯ    ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย  มี ๓ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ.  
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                                      ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
         [๕๐๓] ๑.  ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิลส 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชกิเลส      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
กิเลส  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ และ   ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
                    ๓.   ธรรมทีไ่มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส  
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
         หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกกิเลสทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
และธรรมท่ีไมใชกิเลส  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกกิเลสและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
                   ๕.   ธรรมที่เปนกิเลส   และธรรมที่ไมใชกิเลส   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
         ที่ยอไวพึงใหพิสดาร.  
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                                     ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๕๐๔]  ๑.  ธรรมที่เปนกิเลส    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                      ๒.  ธรรมทีเ่ปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิลส 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง    คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                      ๓.  ธรรมทีเ่ปนกิเลส   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
และธรรมท่ีไมใชกิเลส ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
กิเลส  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ   อินทรยิะ   ฯลฯ 
                      ๕.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  เหมือนกับสหชาตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ   เหมือนกับปุเรชาตปจจัย. 
                      ๖.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
และธรรมท่ีไมใชกิเลส  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ  
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         ที่เปน  สหชาตะ  เหมือนกับสหชาตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  เหมือนกับปุเรชาตปจจัย. 
                     ๗.  ธรรมที่เปนกิเลส    และธรรมที่ไมใชกิเลส  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน     สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
         ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
         โลภะ    และสัมปยตุตขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกโมหะ   ทิฏฐิ    ถีนะ 
อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         โลภะ   และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแกโมหะ    ทิฏฐิ   ถีนะ    อุทธัจจะ 
อหิริกะ  อโนตตัปปะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
                    ๘.  ธรรมที่เปนกิเลส   และธรรมที่ไมใชกิเลส   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ,    สหชาตะ   รวมกับ    ปุเรชาตะ  
ปจฉาชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  และรวมกับ อินทริยะ 
         ที่เปน   สหชาตะ   ไดแก 
         ขันธ ๑   ที่ไมใชกิเลส    และกิเลส   เปนปจจัยแกขันธ ๓    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก  
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         กิเลส   และมหาภูตรูปทั้งหลาย   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอานาจของอัตถิปจจัย 
         ที่เปน  สหชาตะ   รวมกับ   ปุเรชาตะ   ไดแก 
         กิเลสทัง้หลาย   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน   ปจฉาชาตะ   ไดแก 
         กิเลส   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย     เปนปจจัยแกกายน้ี     ที่เกิดกอน 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อาหาระ  ไดแก 
         กิเลส,    สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และกวฬีการาหารเปนปจจัยแกกายน้ี 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
         กิเลส,       สัมปยุตตขันธทั้งหลายและรูปชีวิตินทรีย      เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                      ๙.  ธรรมที่เปนกิเลส   และธรรมที่ไมใชกิเลส   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส    และธรรมที่ไมใชกิเลส   ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก  
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         ขันธ ๑    ที่ไมใชกิเลส    และโลภะ    เปนปจจัยแกขันธ ๓,    จิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  และแกโมหะ  ทิฏฐิ  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         โลภะ  และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกโมหะ   ทิฏฐิ   ถีนะ    อุทธัจจะ 
อหิริกะ  อโนตตัปปะ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
  

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

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๕๐๕]   ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี 
๙ วาระ  ใ นสหชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย   ม ี๙ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี 
๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ  
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ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
 

                                            ปจจนียนัย 
                                  การยกปจจยัในปจจนียะ 
         [๕๐๖] ๑.  ธรรมที่เปนกิเลส    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                    ๒.  ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิลส 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                    ๓.  ธรรมที่เปนกิเลส   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
และธรรมท่ีไมใชกิเลส    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชกิเลส      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
กิเลส  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,     เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาต-  
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ปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                    ๕.  ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย   ดวย  
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                    ๖.  ธรรมที่ไมใชกิเลส  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส 
และธรรมท่ีไมใชกิเลส    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,     เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                    ๗.  ธรรมที่เปนกิเลส   และธรรมที่ไมใชกิเลส  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                    ๘.  ธรรมที่เปนกิเลส    และธรรมที่ไมใชกิเลส     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย,  เปนปจจัย    ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                    ๙.  ธรรมที่เปนกิเลส   และธรรมที่ไมใชกิเลส   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส    และธรรมที่ไมใชกิเลส  ดวยอํานาจของ  
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อารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

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

                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๕๐๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ....   ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ    ในนอนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ    ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๔ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย มี 
๔ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง มี ๔ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
นวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย มี ๔ วาระ   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๔ วาระ. 
 

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๕๐๙]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ....   ใน 
อธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ    พึงกระทําอนุโลมมาติกา  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                         กิเลสทุกะ  จบ  
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                                  ๗๖.  สังกิเลสิกทุกะ 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
         [๕๑๐] ๑.  สังกิเลสิกธรรม    อาศัยสังกิเลสิกธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         โลกิยทุกะฉันใด  พึงทําฉันนั้น   ไมมีแตกตางกัน.  
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                                  ๗๗.  สังกิลิฏฐทุกะ 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
         [๕๑๑] ๑.  สังกิลิฏฐธรรม    อาศัยสังกิลิฏฐธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
                     ๒.  อสังกิลฏิฐธรรม   อาศัยสังกิลิฏฐธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม. 
                     ๓.  สังกิลิฏฐธรรม  และอสังกิลิฏฐธรรม  อาศัยสังกิ- 
ลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนสังกิลิฏฐ- 
ธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
                     ๔.  อสังกิลฏิฐธรรม   อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอสังกิลิฏฐ- 
ธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ   หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย อาศัย 
หทยวัตถุ.  
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         ฯลฯ   อาศัยมหาภูตรูป ๑. 
                     ๕.  อสังกิลฏิฐธรรม  อาศัยสังกิลิฏฐธรรม  และอสัง- 
กิลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลาย  ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                                                  ฯลฯ 
 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๕๑๒]   ในเหตุปจจัย   ม ี๕ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ 
วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ   ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย มี  ๕ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๕  วาระ. 
 

                                           ปจจนียนัย 
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๕๑๓] ๑.  สังกิลิฏฐธรรม    อาศัยสังกิลิฏฐธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธ 
ทั้งหลาย  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
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                     ๒.  อสังกิลฏิฐธรรม   อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอสังกิลิฏฐ- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
 

                               การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๕๑๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันคร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย มี 
๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๔ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี 
๕ วาระ    ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ    ใน 
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย มี 
๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สหชาตวาระก็ดี   พึงกระทําอยางนี้.  
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                                        ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๕๑๕] ๑.  สังกิลิฏฐธรรม   อาศัยสังกิลิฏฐธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑-๒-๓)   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๔.  อสังกิลฏิฐธรรม  อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอสังกิลิฏฐ- 
ธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถงึอัชฌัตติกมหาภูตรูป. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๕.  สังกิลิฏฐธรรม    อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๖.  สังกลิิฏฐธรรม  และอสังกิลิฏฐธรรม  อาศัยอสัง- 
กิลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                     ๗.  สังกิลฏิฐธรรม   อาศัยสังกิลิฏฐธรรม   และอสัง- 
กิลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
                    ๘.  อสังกิลิฏฐธรรม     อาศัยสังกิลิฏฐธรรม     และ 
อสังกิลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                    ๙.  สังกิลิฏฐธรรม     และอสังกิลิฏฐธรรม     อาศัย 
สังกิลิฏฐธรรม  และอสังกิลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม   และหทยวัตถุ 
ฯลฯ   ขันธ ๒  ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                                   ฯลฯ 

                                การนับจานวนวาระในอนุโลม 
         [๕๑๖]  ในเหตุปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๔ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๔  วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๔ 
วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๔  วาระ  ในนิสสย- 
ปจจัยมี ๙ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๔  วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอาเสวนปจจัย มี ๔  วาระ     ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๑ 
วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ.  
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                                            ปจจนียนัย 
                                         ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๕๐๗]  ๑.  สังกิลฏิฐธรรม     อาศัยสังกิลิฏฐธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๒.  อสังกิลฏิฐธรรม    อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ ฯลฯ  ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ตลอด 
ถึงอสัญญสตัว. 
         จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ  ฯลฯ    กายวิญญาณ   อาศัยกายายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๓.  สังกิลิฏฐธรรม   อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัย 
หทยวัตถุ. 
                     ๔.  สังกิลฏิฐธรรม   อาศัยสังกิลิฏฐธรรม    และอสัง- 
กิลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธ 
ทั้งหลาย  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และหทยวัตถุ.  
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                              การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๕๑๘]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๔ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย มี 
๓  วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย มี  ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี
๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
         การนับสองนัยนอกนี้ก็ดี  นิสสยวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                         สังสัฏฐวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๕๑๙] ๑.  สังกิลิฏฐธรรม    เจือกับสังกิลิฏฐธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   เจือกับขันธ ๑    ทีเ่ปนสังกิลิฏฐธรรม   ฯลฯ  เจือกับ 
ขันธ ๒. 
                    ๒.  อสังกิลฏิฐธรรม เจือกบัอสังกิลิฏฐธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑   ที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม   ฯลฯ   เจือกับ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
  

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

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๕๒๒]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนอธปิติปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๒ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๒ วาระ   ในนวิปากปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                           ปญหาวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑.  เหตุปจจัย 
         [๕๒๓] ๑.  สังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                    ๒.  สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                    ๓.  สังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม และ 
อสังกิลิฏฐธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                    ๔.  อสังกิลิฏฐธรรม     เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ  
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                                       ๒.   อารมัมณปจจัย 
         [๕๒๔] ๑.  สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  บคุคลยอมยินดี  เพลิดเพลนิยิ่ง ซึ่งราคะ เพราะปรารภราคะน้ัน 
ราคะ  ฯลฯ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลยินดี  ซึ่งทิฏฐิ. 
         เหมือนกับกุสลติกะ. 
         เพราะปรารภวิจิกิจฉา    เพราะปรารภอุทธัจจะ  ฯลฯ   โทมนัส    ยอม 
เกิดข้ึน   ทิฏฐิ   ฯลฯ   วิจิกิจฉา   ฯลฯ   อุทธัจจะ   ฯลฯ 
                     ๒.  สังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  พระอริยะท้ังหลาย      พิจารณากิเลสที่ละแลว       กิเลสที่ขมแลว 
กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน      พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สังกิลิฏฐธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง   ฯลฯ 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต        ที่เปนสงักิลิฏฐธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม   เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ     แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,     แกยถากมัมูปคญาณ,      แกอนาคตังสญาณ,      แก 
อาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                     ๓.  อสังกิลฏิฐธรรม     เปนปจจัยแกอสงักิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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         คือ  ทาน  ฯลฯ  ศีล  ฯลฯ  อุโบสถกรรม  ฯลฯ    กุศลกรรมท่ีเคย 
สั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ   ออกจากฌาน. 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค     แลวพิจารณามรรค   ฯลฯ     เปน 
ปจจัยแกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ  ฯลฯ  ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อสังกิลิฏฐธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง   ฯลฯ 
        เห็นรูปดวยจักษุ   ฯลฯ   เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ    แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                      ๔.  อสังกิลฏิฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือบุคคลใหทาน  ฯลฯ  ศีล  ฯลฯ  ออกจากฌาณ  ฯลฯ 
         ยอมยนิดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    ซึ่งจักษุ  ฯลฯ    หทยวัตถุ   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม      เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น      ราคะ  ฯลฯ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                           ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๕๒๕] ๑.  สังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ    สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก  
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         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําราคะใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   ครั้นกระทําราคะนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ 
ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ยอมยินดี  ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําทิฏฐินั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะ  ยอม 
เกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๒.  อสังกิลฏิฐธรรม     เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง 
หลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๓.  สังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม และ 
อสังกิลิฏฐธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                     ๔.  อสังกิลฏิฐธรรม     เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         ทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  กุศลกรรมท่ีไดสัง่สมไวแลว 
ในกาลกอน ฯลฯ  ออกจากฌาน  กระทําฌานน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลวพิจารณา. 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค      กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน   แลวพิจารณา ฯลฯ 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกผล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๕.  อสังกิลฏิฐธรรม     เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  กุศลกรรมท่ีสั่งสม  
ไวแลวในกาลกอน ฯลฯ  ออกจากฌาน ฯลฯ  
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         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ  ฯลฯ   หทย- 
วัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้น 
กระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ 
ยอมเกิดข้ึน. 
  

                                           ๔.  อนันตรปจจยั 
         [๕๒๖] ๑.  สังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม   ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๒.  สังกิลิฏฐธรรม       เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๓.  อสังกิลฏิฐธรรม     เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม    ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนอสังกิลฏิฐธรรม    ที่เกิดหลัง ๆ ฯลฯ     เปนปจจัยแกผล 
สมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๔.  อสังกิลฏิฐธรรม      เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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         คือ   อาวัชชนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
 

                      ๕. สมนันตรปจจยั   ฯลฯ   ๘.  นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  มี  ๔  วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   มี  ๕ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 

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

                                      ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๕๒๘] ๑.  อสังกิลฏิฐธรรม     เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณปุเรชาตะ  และ วัตถุปุเรชาตะ ฯลฯ 
                     ๒.  อสังกิลฏิฐธรรม     เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง คือท่ีเปน อารัมมณปุเรชาตะ และ   วัตถุปุเรชาตะ   ฯลฯ 
 

                                    ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
         [๕๒๙] ๑.  สังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม  ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย    ฯลฯ 
                     ๒.  อสังกิลฏิฐธรรมเปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรมดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย   ฯลฯ  
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                                      ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  ม ี๒ วาระ. 
 

                                         ๑๓.  กัมมปจจัย 
         [๕๓๐] ๑.  สังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม    ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
         คือ   เจตนาท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                   ๒.  สังกิลิฏฐธรรม     เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธ    และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
         พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๓) 
         เจตนาท่ีเปนสังกิลฏิฐธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตต-  
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                   ๔.  อสังกิลิฏฐธรรม     เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธ  และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.                               
  

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

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

                                          ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๕๓๔]  ๑.  สังกิลฏิฐธรรม  เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
                      ๒.  สังกิลิฏฐธรรม      เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ  และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                      ๓.  สังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม 
อสังกิลิฏฐธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  เหมอืนกับปฏิจจวาระ  
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                    ๔.  อสังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ 
และ  อินทรยิะ 
                    ๕.  อสังกิลฏิฐธรรม  เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน ปุเรชาตะ 
                    ๖.  สังกิลฏิฐธรรม   และอสังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัย 
แกอสังกิลิฏฐธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม  และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                     ๗.  สังกิลฏิฐธรรม  และอสังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัย 
แกอสังกิลิฏฐธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓  อยาง   คือที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ 
และรวมกับ อินทริยะ 
         ที่เปน สหชาตะ ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัย 
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม  ที่เกิดภายหลัง และกวฬีการาหาร 
เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.                
         ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม  ที่เกิดภายหลัง  และรปูชีวิตินทรีย 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 

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

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๕๓๕]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๘ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๒  วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๗ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี 
๒ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๔  
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถ-ิ 
ปจจัย มี ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ ใน 
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.  
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                                         ปจจนียนัย 
                                การยกปจจัยในปจจนยีะ 
         [๕๓๖] ๑.  สังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๓.  สังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม  และ 
อสังกิลิฏฐธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
                     ๔.  อสังกิลฏิฐธรรม  เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหาร- 
ปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                     ๕.  อสังกิลฏิฐธรรม  เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                    ๖.  สังกิลฏิฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแก 
สังกิลิฏธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
                    ๗.  สังกิลิฏฐธรรม  และอสังกิลิฏฐธรรม   เปนปจจัย 
แกอสังกิลิฏฐธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
 

                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๕๓๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕  
วาระ    ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ    ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในนมัคค- 
ปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ 
วาระ  ในโนอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคต- 
ปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 

                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๕๓๘]   เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตร-  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 594 

ปจจัย มี ๔ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี 
๔ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๕๓๙]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน 
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ พึงกระทําอนุโลมมาติกา  ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
                                        สังกิลิฏฐทุกะ จบ  
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                               ๗๘.  กิเลสสัมปยุตตทุกะ 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
         [๕๔๐] ๑.  กิเลสสัมปยุตตธรรม    อาศัยกิเลสสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกิเลสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒. 
                     ๒.  กิเลสวิปปยุตตธรรม    อาศัยกิเลสสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนกิเลสสัมปยุตตธรรม. 
         กิเลสสมัปยุตตทุกะ  เหมือนกับสังกิลิฏฐทุกะ  ไมมีแตกตางกัน. 
                                 กิเลสสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                              ๗๙.  กิเลสสังกิเลสิกทุกะ 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
         [๕๔๑] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม     อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังกิเลสและสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
                    ๒.  ธรรมที่เปนสังกิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังกิเลสและสงักิเลสิกธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสทั้งหลาย. 
                    ๓.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม  และ 
ธรรมที่เปนสังกิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลส 
และสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ทิฏฐิ  ถนีะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  สัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโลภะ. 
         โดยนัยดังกลาวมานี้   ปฏิจจวาระก็ดี   สหชาตวาระก็ดี   ปจจัยวาระก็ดี 
นิสสยวาระก็ดี  สังสัฏฐวาระก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับกิเลสทุกะ   ไมมี 
ตางกัน. 
         หลักการจําแนกวาระ   ตางกัน.  
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                                        ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๕๔๒] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม     เปนปจจัย 
กิเลสทั้งหลายท่ีเปนสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         โดยนัยดังกลาวมานี้   มี  ๔ วาระ   เหมือนกับกเิลสทุกะ. 
 

                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๕๔๓] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
         คือ   เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย    ขันธทั้งหลายท่ีเปนกิเลส    ยอม 
เกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๒) 
         เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย    ขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิเลสิกะ  แตไมใช 
กิเลสธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๓)  
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         เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย    กเิลสและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    ยอม 
เกิดข้ึน.                               
                    ๔.  ธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม   แตไมใชกิเลสธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม  แตไมใชกิเลสธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  ทาน ฯลฯ  ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  กุศลกรรมท่ีไดสั่งสม 
ไวแลวในกาลกอน ฯลฯ    ออกจากฌาน    พิจารณาฌาน,    ยอมยินดี    ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทานเปนตนนั้น  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  อุทธัจจะ ฯลฯ 
         ครั้นเมื่อฌานเสื่อมไป    โทมนัส    ยอมเกิดข้ึน    แกบุคคลผูมีความ 
เดือดรอนใจ. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู  พิจารณาโวทาน. 
         พิจารณาจักษุ  ฯลฯ    หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิเลสิกะ   แต 
ไมใชกิเลสธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         ฯลฯ   ดวยทิพยจักษุ ฯลฯ    เปนปจจัยแกอาวัชชนะ    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
         สองนัยนอกนี้   เหมือนกับกิเลสทุกะ   แมอารัมมณปจจัย  ที่เปนปจจัย 
สงเคราะห   ก็เหมือนกับกิเลสทุกะ. 
 

                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๕๔๔] ๑.   ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย  
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         มีอยางเดียว  คือท่ีเปนอารัมมณาธิปติ  มี ๓ วาระ. 
                    ๒.  ธรรมที่เปนสังกิเลสิกะ  แตไมใชกิเลสธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิเลสิกะ    แตไมใชกิเลสธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
         มี  ๒  อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         ทาน  ฯลฯ  ศีล  ฯลฯ  อุโบสถกรรม  ฯลฯ    กุศลกรรมทีไ่ดสั่งสม 
ไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ  ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนัก- 
แนน   แลวพิจารณา. 
         พระเสขบุคคลท้ังหลายกระทําโคตรภู    ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลวพิจารณา   กระทําโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน   แลวพิจารณา. 
         เพราะกระทําจักษุ  ฯลฯ   หทยวัตถุ   ฯลฯ    ขันธทั้งหลายที่เปนสัง- 
กิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม    ใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสังกิเลสิกะ   แตไมใชกิเลสธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมเปนสังกิเลสิกะ     แตไมใชกิเลสธรรม      เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         แมสองวาระนอกน้ี    กเ็หมือนกบักิเลสทุกะ    แมอธิปติปจจัย   ที่เปน 
ปจจัยสงเคราะห  ก็เหมือนกัน.  
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                                      ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๕๔๕] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ  เหมือนกับกิเลสทุกะ 
                     ๒.  ธรรมที่เปนสังกิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม   ที่เกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสังกิเลสิกะแตไมใชกิเลสธรรม   ที่เกิดหลงั ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         อนุโลม     เปนปจจัยแกโคตรภู,  อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน, 
อาวัชชนะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสังกิเลสแตไมใชกิเลสธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         สองวาระนอกน้ี    เหมือนกับอนันตรปจจัยในกิเลสทุกะ   ไมมีแตกตาง 
กัน. 
         แมปจจัยสงเคราะหในอนันตรปจจัย   เพราะปจจัยทั้งปวง    ก็เปนเชน 
กับกิเลสทุกะ   ไมมีแตกตางกัน. 
         ในอุปนิสสยปจจัย   โลกุตตรธรรม  ไมม ี ทกุะน้ี     เหมือนกับกิเลส- 
ทุกะ  ไมมีแตกตางกัน 
                                    กิเลสสังกิเลสิกทุกะ  จบ  
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                             ๘๐.  กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
         [๕๔๖] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ทิฏฐิ  ถนีะ  อุทธัจจะ   อหิริกะ   อโนตตัปปะ   อาศัย 
โลภะ. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
                     ๒.  ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยกิเลสทั้งหลาย. 
                     ๓.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรม 
ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม   อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลสและ 
สังกิลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ทิฏฐิ  ถนีะ  อุทธัจจะ   อหิริกะ    อโนตตัปปะ    และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโลภะ. 
                     ๔.  ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 602 

         คือ   ขันธ ๓     อาศัยขันธ ๑      ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                   ๕.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม     อาศัย  
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   กิเลสทั้งหลาย  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลส 
ธรรม. 
                   ๖.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรม 
ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแต 
ไมใชกิเลสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓    และกิเลสทั้งหลาย    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนสังกิลิฏฐะ 
แตไมใชกิเลสธรรม. 
                   ๗.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม      อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม     และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะ 
แตไมใชกิเลสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   โมหะ  ทิฏฐิ  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ    อโนตตัปปะ    อาศัย 
โลภะ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
                   ๘.  ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม     และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะ 
แตไมใชกิเลสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓     อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม 
และกิเลสทั้งหลาย ฯลฯ   ขันธ ๒. 
                     ๙.   ธรรมที่เปนทั้งกิเลส    และสังกิลฏิฐธรรม    และ 
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลส 
และสังกิลิฏฐธรรม     และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  โมหะ  ทิฏฐิ  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ   อโนตตัปปะ 
อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสังกิลฏิฐะแตไมใชกิเลสธรรม   และโลภะ  ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         พึงกระทําจักรนัย. 
 

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

                                               ปจจนยีนัย 
                                            ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๕๔๘]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม      อาศัย 
ธรรมที่เปนกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม   เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  อาศัยวิจิกิจฉา,  โมหะ  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  อาศัยอุทธัจจะ.  
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                    ๒.   ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม      อาศัย 
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตอุทธัจจะ. 
                    ๓.   ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม      อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม     และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐ- 
ธรรมแตไมใชกิเลสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา     ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ,      วิจิกิจฉาและ 
อุทธัจจะ. 
 

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๕๔๙]  ในนเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ    ในนอธปิติปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
         โดยนัยนี้  การนับทัง้สองนัยนอกนี้ก็ดี  สหชาตวาระก็ดี  ปจจยวาระ 
ก็ดี  นิสสยวาระก็ดี  สังสัฏฐวาระก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                         ปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
         [๕๕๑] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม      เปนปจจัยแก 
กิเลสทั้งหลาย  ที่เปนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                     ๒.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจยั 
แกธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม  ดวยอํานาจของเหตุ- 
ปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม      เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรม  และธรรมท่ีเปนสังกิลิฏ- 
ฐะแตไมใชกเิลสธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และกิเลสทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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                                      ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๕๕๑] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
         คือ   เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย   กิเลสธรรมท้ังหลาย    ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๒) 
         เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย       ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใช 
กิเลสธรรม    ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๓) 
         เพราะปรารภกิเลสทั้งหลาย  กิเลสทั้งหลาย  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๔.  ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
         คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม 
ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี  ๕) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลาย        ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม 
กิเลสธรรมท้ังหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
          พึงกระทํามูล  (วาระที่ ๖)  
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         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐะ         แตไมใชกิเลสธรรม 
กิเลสธรรมท้ังหลาย   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
         แมนัยนอกจากนี้  ก็พึงกระทําเปน ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙) 
 

                                      ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๕๕๒]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนทั้งกิเลสสังกิลิฏฐธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  มี ๓ วาระ. 
                      ๔.  ธรรมทีเ่ปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิลสธรรม เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรมใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน  ฯลฯ  มี ๓ วาระ. 
         อธิปติปจจัยทั้งสองอยาง  พึงทําท้ัง ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖) 
         ทั้งสองอยางนอกน้ี  พึงทําเปน ๓ วาระ   (วาระท่ี  ๗-๘-๙) 
 

                                       ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๕๕๓] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 608 

         พึงกระทําเปน ๙ วาระ  อาวัชชนะก็ดี  วุฏฐานะก็ดี  ไมมี. 
 

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

                                      ๑๑.  กัมมปจจัย 
         [๕๕๔]  ๑.  ธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม  ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย 
         คือ   เจตนาท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                      ๒.  ธรรมทีเ่ปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิลสธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม  ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย 
         คือ   เจตนาท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม  เปนปจจัยแกกิเลส- 
ธรรมทั้งหลาย  ที่เปนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                      ๓.  ธรรมทีเ่ปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิลสธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม  และธรรมที่เปน 
สังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
         คือ    เจตนาท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม  เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธทั้งหลาย  และกเิลสทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
 

                     ๑๒.  อาหารปจจยั  ฯลฯ    ๒๐.  อวิคตปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย  มี ๓ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๕๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ  
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ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ     ในอาหารปจจัย   ม ี๓ วาระ     ใน 
อินทริยปจจัย มี ๓ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ    ในนตัถิปจจัย  มี 
๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                        ปจจนียนัย 
                               การยกปจจัยในปจจนยีะ 
         [๕๕๖]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         ทั้ง ๓ บทพึงกระทําเปน ๙ วาระ. 
 

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๕๕๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 

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

                                       ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
        [๕๕๙]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  พึง 
กระทําอนุโลมมาติกา  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
                                  กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ จบ  
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                          ๘๑.  กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
         [๕๖๐] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังกิเลสและกิเลสสัมปยุตตธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ทิฏฐิ ถนีะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อาศัยโลภะ. 
         เหมือนกับกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ  ไมมีแตกตางกัน  พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                    ๘๒.  กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
         [๕๖๑] ๑.  กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม  อาศัยกิเลสวิปป- 
ยุตตสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนกิเลส- 
วิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         โลกิยทุกะ ฉันใด ทกุะน้ี ก็ฉันนั้น  ไมมีแตกตางกัน. 
                          กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ  จบ  
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                                       ๘๓.  ทัสสนทุกะ๑ 

                                           ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๕๖๒] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัย 
ขันธ ๒. 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม     อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรปู อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม. 
                    ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรมและธรรมที่ไมใชทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรม  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนทสัสเนน- 
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ ขันธ ๒. 
                    ๔.   ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 
๑.  ม. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ.  
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         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                                                  ฯลฯ 
 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๕๖๓]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย  มี 
๒ วาระ  ในสหชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๒ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย มี 
๒ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ   ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.  
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                                             ปจจนยีนัย 
                                         ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๕๖๔]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจ. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ซึ่งเปน 
อเหตุกะ ฯลฯ 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว,  โมหะ  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๕๖๕]   ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ.   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย  มี 
๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๕ วาระ ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒  วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ 
วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌาน- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สหชาตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                           ปจจยวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๕๖๖] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม     อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปทาตัพพธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ   ตลอดถงึอัชฌัตติกมหาภูตรูป,  ขันธทั้งหลายท่ี 
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๕.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                    ๖.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   และธรรมท่ีไมใชทสัส- 
เนนปหาตัพพธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยหทยวัตถุ, 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                     ๗.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                     ๘.   ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรมและธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                     ๙.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และธรรมท่ีไมใชทสัส- 
เนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม     และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลาย   ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๕๖๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๙ วาระ      ในอารมัมณปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                          ปจจนียนัย 
                                       ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๕๖๘]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม      อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   โมหะ  ที่สหรคตดวยวิกิจฉา    อาศัยขันธทั้งหลาย     ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา. 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชทัสสเนนปทาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑      ทีไ่มใชทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสตัว. 
         จักขุวิญญาณ    อาศัยจักขายตนะ   ฯลฯ   กายายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ        อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ. 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                      ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  อาศัยหทยวัตถุ.  
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                      ๔.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม     และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา   และหทยวัตถุ. 
 

                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๕๖๙]  ในนเหตุปจจัย   ม ี๔ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัยมี ๓  วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔  วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ    ใน 
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ   ในโนนัตถปิจจัย มี ๓ วาระ   ในโน- 
วิคตปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี   นิสสยวาระก็ดี   พึงกระทํา.  
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                                       สังสัฏฐวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
         [๕๗๐]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เจือกับทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เจือกับ 
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
 

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

                                          ปจจนียนัย 
                                      ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๕๗๒] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เจือกับทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    เจือกับขันธทั้งหลายท่ีสหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา. 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เจือกับ-  
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย ฯลฯ  
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                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๕๗๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๒ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงกระทําอยางนี้  
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                                        ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๕๗๔] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย. 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกสัม-  
ปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
 

                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๕๗๕] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน-  
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลยอมยินดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    ซึ่งราคะท่ีเปนทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม   เพราะปรารภราคะน้ัน    ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ฯลฯ   วิจิกิจฉา  ฯลฯ  โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลยอมยินดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    ซึ่งทิฏฐิที่เปนทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  เพราะปรารภทิฏฐินั้น  ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอม  
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เกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ฯลฯ  วิจิกิจฉา ฯลฯ  โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ยอมเกิดข้ึน. 
         เพราะปรารภวิจิกิจฉา   วิจิกิจฉา   ยอมเกิดข้ึน, ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส 
ยอมเกิดข้ึน 
         เพราะปรารภโทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม      โทมนัสที่เปน 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน   ทฏิฐิ    ยอมเกิดข้ึน,  วิจิกิจฉา   ยอม 
เกิดข้ึน. 
                    ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลส   ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
แลว    ฯลฯ   กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
         เห็นแจงซ่ึงขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม       โดยความ 
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
         รูแจงซ่ึงจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต  ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ.   
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกเจโตปริย- 
ญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกอนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                    ๓.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  
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         คือ  ใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม  แลวพิจารณากุศล- 
กรรมน้ัน    ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น   ราคะ 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ยอมเกิดข้ึน    โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         พิจารณากุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ    ออกจากฌาน 
ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค  แลวพิจารณามรรค ฯลฯ  เปนปจจัย 
แกผล   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว   ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม    พิจารณากิเลสที่ขมแลว     พิจารณากิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวใน 
กาลกอน. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ   หทยวัตถุ    ขันธทั้งหลายที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ    ยอมยินดี     ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ยอมเกิดข้ึน  อุทธจัจะ ฯลฯ    โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ยอมเกิดข้ึน. 
         เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ  เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                     ๔.   ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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         คือใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  กุศลกรรมท่ีเคยสั่งสม 
ไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ  ยอมยินด ี ยอมเพลิด 
เพลินยิ่ง  ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เพราะปรารภจักษุ 
เปนตนนั้น    ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ยอมเกิดข้ึน  ทฏิฐิ  ฯลฯ 
วิจิกิจฉา ฯลฯ  โทมนัสทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกดิข้ึน.  
 

                                       ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๕๗๖] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลยอมยินดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทําราคะ     ที่เปน 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทําราคะน้ัน 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                     ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม    และธรรมท่ีไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม    ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ   ศีล   ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ   กุศลกรรมท่ีได 
สั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ   ออกจากฌานแลว   ยอมยินดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซึ่งฌาน  เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ราคะท่ี 
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรคแลว  กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ฯลฯ   เปนปจจัยแกผล   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม      ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  
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ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว      ราคะท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ  ฌาน ฯลฯ 
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ   หทย- 
วัตถุ   ฯลฯ    ขันธทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ครั้นกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ 
ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                       ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๕๗๗]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ที่เกิดหลัง ๆ    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
                      ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย  
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         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกวุฏ- 
ฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี  ๓) 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดกอน ๆ ฯลฯ เปน 
ปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี  ๔) 
         อาวัชชนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 

                      ๕.  สมนันตรปจจัย  ฯลฯ    ๘.  นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  ม ี๕ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ม ี๗ วาระ   
 

                                      ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๕๗๘]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม      แลวฆาสัตว 
ฯลฯ ทําลายสงฆ.  
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         บุคคลเขาไปอาศัยโทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ฯลฯ  โมหะ 
ฯลฯ ทฏิฐิ ฯลฯ   ความปรารถนา   แลวฆาสัตว ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
         ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ  ความปรารถนา  เปนปจจัย 
แกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ   แกความปรารถนา     ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของอปุนิสสยปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม      แลวใหทาน 
ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิด. 
         บุคคลเขาไปอาศัยโทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ฯลฯ  โมหะ 
ฯลฯ ทฏิฐิ ฯลฯ   ความปรารถนา   แลวใหทาน ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
         ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ   ความปรารถนา เปนปจจัย 
แกศรัทธา ฯลฯ   แกปญญา   แกราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม แกโทสะ 
แกโมหะ   แกมานะ   แกความปรารถนา   แกสุขทางกาย    แกผลสมาบัติ    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย  
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         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด  กอมานะ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  ปญญา ฯลฯ  ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  โทสะ  โมหะ  มานะ  ความปรารถนา  สุขทางกาย ฯลฯ  เสนา- 
สนะแลวใหทาน ฯลฯ  ยงัสมาบัติใหเกิด  กอมานะ. 
         ศรัทธา ฯลฯ  ปญญา ฯลฯ ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
ความปรารถนา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ   เสนาสนะ     เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ 
แกปญญา  ฯลฯ      แกราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ฯลฯ     แกความ 
ปรารถนา   แกสุขทางกาย   แกมรรค   แกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                     ๔.   ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ  ถือทิฏฐิ. 
         เขาไปอาศัยศีล  ฯลฯ   ปญญา  ฯลฯ      เขาไปอาศัยราคะท่ีไมใชทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ความปรารถนา  สุขทางกาย 
ฯลฯ เสนาสนะ   แลวฆาสัตว ฯลฯ   ทําลายสงฆ.  
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         ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม   แกโทสะ   แกโมหะ   แกทฏิฐิ     แกความปรารถนา     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
 

                                       ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๕๗๙]  ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม     ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ    โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปนตนน้ัน  ราคะท่ีไม 
ใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ  อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         เห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฯลฯ     โผฏฐัพพายตนะ     เปนปจจัยแกกาย 
วิญญาณ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   กายายตนะ. 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                      ๒.   ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  และ วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ ยอมยินดี  ยอมเพลิด- 
เพลินยิ่ง    เพราะปรารภจักษุเปนตนน้ัน  ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ฯลฯ  ทิฏฐิ ฯลฯ  วิจิกิจฉา ฯลฯ  โทมนสัที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ยอม 
เกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.            
 

                                    ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
         [๕๘๐] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย  ฯลฯ 
 

                                    ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
         เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ.  
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                                         ๑๓.  กัมมปจจัย 
         [๕๘๑]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
         คือ  เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ที่เปน นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกวิบากขันธ  และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม     และธรรมที่ไมใชทสัสเนนปาตัพพธรรม    ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
         คือ   เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย  
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         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธ   และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 

                                         ๑๔.  วิปากปจจัย 
         [๕๘๒]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ  
 

                     ๑๕.  อาหารปจจยั  ฯลฯ  ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
         เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  ม ี๔ วาระ. 
         เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  ม ี๔ วาระ. 
         เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย  มี ๔ วาระ. 
         เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  มี ๔ วาระ. 
         เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 

                                       ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
         [๕๘๓]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย  
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         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  และ ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
  

                                        ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๕๘๔]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                      ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
                       ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม    และธรรมท่ีไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                  ๔.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ/ 
และ  อินทรยิะ ฯลฯ 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
         พิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ 
         ที่ยอไวเหมือนกับปุเรชาตปจจัย. 
                   ๖.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และธรรมท่ีไมใชทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมและหทยวัตถุ    เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ   ขันธ ๒  ฯลฯ 
                   ๗.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และธรรมท่ีไมใชทสัส- 
เนนปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชทสัสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ  
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         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง     และกวฬ-ี 
การาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง  และรูปชีวิ- 
ตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 

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

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๕๘๕]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ     ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ  
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ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๔  
วาระ   ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ   ในฌานปจจัย  มี  ๔ วาระ   ในมัคคปจจัย 
มี  ๔ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ     ในวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
 

                                             ปจจนยีนัย 
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ 
         [๕๘๖] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย, เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอาํนาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั. 
                     ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณ-  
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ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย. 
                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย. 
                    ๖.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และธรรมท่ีไมใชทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรมเปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
                    ๗.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และธรรมท่ีไมใชทสัส- 
เนนปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชทสัสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
 

                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๕๘๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตร-  
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ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ 
วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ  ในนปุเร- 
ชาตปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในนมัคคปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๔ วาระ 
ในโนอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 

                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๕๘๘]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนนัตรปจจัย 
มี ๔ วาระ     ในนอัญญมญัญปจจัย  ม ี๒ วาระ      ในนอุปนิสสยปจจัย  มี 
๔ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง มี ๔ วาระ    ในนสัมปยตุตปจจัย มี ๒ วาระ   ใน 
นวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๔  วาระ  ในโนวิคตปจจัย ม ี
๓ วาระ. 
 

                                      ปจจนียานุโลมนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๕๘๙]  เพราะเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  พึงกระทําอนุโลมมาติกา  ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
                                        ทัสสนทุกะ จบ  
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                                ๘๔.  ภาวนาทุกะ๑ 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย 
         [๕๙๐] ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         ทัสสนทุกะ  ฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น  ไมมีแตกตางกัน. 
 

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

                                       ปจจนียนัย 
                                    ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๕๙๒] ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
 
๑.  ม.  ภาวนายปหาตัพพทุกะ.  
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         คือ ฯลฯ  ขันธ ๑  ทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสตัว. 
         โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    อาศัยขันธทั้งหลายทท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา ฯลฯ 
     

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๕๙๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
         ในนเหตุปจจัย    ในปจจยวารปจจนียะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะมี ๓ 
วาระ  พึงยกโมหะออกเสีย. 
         วาระแมทั้งปวง  เหมือนกับทัสสนทุกะ  สวนอุทธัจจะปจจนียะตางกัน.  
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                                         ปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๕๙๔]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตต 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของเหตุ- 
ปจจัย ฯลฯ 
   

                                    ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๕๙๕] ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลยอมยินดี    ยอมเพลดิเพลินยิ่ง    ซึ่งราคะท่ีเปนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม    เพราะปรารภราคะน้ัน     ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ฯลฯ  อุทธัจจะ ฯลฯ  โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
         เพราะปรารภอุทธัจจะ  อุทธัจจะ  ยอมเกิดข้ึน,  โทมนัสท่ีเปนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         เพราะปรารภโทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม     โทมนัสที่เปน 
ภาวนายปหาตัพพธรรม   ยอมเกิดข้ึน  อุทธัจจะ  ยอมเกิดข้ึน.  
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                   ๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่  
ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ   พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว   ที่เปนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม ฯลฯ  กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ  กิเลสที่เคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
         พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม     โดยความ 
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ   ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภขันธนั้น 
ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ฯลฯ  วิจิกิจฉา  ฯลฯ 
โทมนัสที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม      เปนปจจัยแกเจโต- 
ปริยญาณ   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ  แกอนาคตังสญาณ  แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
         คือบุคคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  กระทําอุโบสถกรรม  แลวพิจารณา 
กุศลกรรมนัน้     ยอมยินดี    ยอมเพลดิเพลินยิ่ง    เพราะปรารภกุศลกรรมนัน้ 
ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ  วิจิกิจฉา  ฯลฯ 
โทมนัสที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน.  
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         พิจารณากุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ  ออกจากฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค  ฯลฯ  เปนปจจัยแกผล  แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว    ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม ฯลฯ 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  ฯลฯ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใช 
ภาวนายปหาตัพพธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  ยอมยินดี ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ  วิจิกิจฉา ฯลฯ  โทมนัสที่ไมใชภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         เห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฯลฯ     เปนปจจัยแกยถากัมมูปคญาณ,  แก 
อนาคตังสญาณ  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                  ๔.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัย 
แกภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         คือ   บคุคลใหทาน  ฯลฯ    ศลี  ฯลฯ    ฌาน  ฯลฯ    จักษุ  ฯลฯ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   ซึ่งขันธทั้งหลายท่ีไมใช 
ภาวนายปหาตัพพธรรม    เพราะปรารภทานเปนตนนั้น    ราคะท่ีเปนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม    ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ    อุทธัจจะ ฯลฯ    โทมนัสท่ีเปนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม ยอมเกิดข้ึน.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 647 

                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๕๙๖]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทําราคะที่เปนภาว- 
นายปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ครั้นกระทําราคะน้ันใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทําราคะที่เปนภาว- 
นายปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทาราคะน้ันให 
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม     ยอม 
เกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 648 

         อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                   ๓.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม     และธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม     ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ    ศลี  ฯลฯ    กระทําอุโบสถกรรมแลว    กระทํา 
กุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน      ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม 
ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัย 
แกภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ  ฌาน. 
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้น 
กระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะที่เปนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                   ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๕๙๗] ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย   ม ี๔ วาระ. 
         ภาวนาทุกะ  เหมือนกับทัสสนทุกะ  ไมมีแตกตางกัน. 
 

               ๕.  สมนันตรปจจัย   ฯลฯ    ๘.  นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย     มี  ๕ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ม ี๗ วาระ. 
 

                                  ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๕๙๘] ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     เปนปจจัยแกภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ฯลฯ 
ความปรารถนา     เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม     แกโทสะ 
แกโมหะ   แกมานะ   แกความปรารถนา   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                    ๒.  ภาวนายปหาตัพพธรรม      เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม      แลวใหทาน 
ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิด   ฆาสัตว ฯลฯ   ทาลายสงฆ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ 
มานะ ฯลฯ   ความปรารถนา   แลวใหทาน  ฯลฯ    ยังสมาบัติใหเกิด    ฆาสัตว 
ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
         ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ   ความปรารถนา   เปนปจจัย 
แกศรัทธา ฯลฯ   แกปญญา  แกราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  แกโทสะ 
แกโมหะ     แกทิฏฐิ     แกความปรารถนา     แกสขุทางกาย     แกทุกขทางกาย 
แกมรรค   แกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                    ๓.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย  
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         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด  ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัย   ศีล  ฯลฯ   ปญญา ฯลฯ    ราคะท่ีไมใชภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ   ความปรารถนา  ฯลฯ  สุขทาง 
กาย  ทุกขทางกาย   เสนาสนะ   แลวฆาสัตว ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ   แกปญญา   แก 
ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม   แกโทสะ   แกโมหะ   แกทิฏฐิ   แกความ 
ปรารถนา   แกสุขทางกาย   แกทุกขทางกาย    แกมรรค    แกผลสมาบัติ    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัย 
แกภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา   แลวกอมานะ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  ปญญา  ราคะ ฯลฯ  ความปรารถนา สุข 
ทางกาย   ทุกขทางกาย ฯลฯ   เสนาสนะ   แลวกอมานะ.  
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         ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ    เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม   แกโทสะ   แกโมหะ   แกมานะ    แกความปรารถนา     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
 

                                       ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๕๙๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม     ดวยอาํนาจของปุเรชาต- 
ปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ    โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภจักษุเปนตนน้ัน   ราคะท่ีไม 
ใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทฏิฐิ  ยอมเกิดข้ึน  วิจิกิจฉา  ยอมเกิด 
ข้ึน  โทมนัสท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         เห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฯลฯ     โผฏฐัพพายตนะ     เปนปจจัยแกกาย- 
วิญญาณ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   กายายตนะ   เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพธรรม   เปนปจจัย 
แกภาวนายปหาตัพพธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น        ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม     ยอมเกดิข้ึน 
อุทธัจจะ   ยอมเกิดข้ึน  โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
         หทยวัตถุ      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

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

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

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

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
         [๖๐๑]  ในเหตุปจจัย   มี ๔  วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  
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มี ๔ วาระ    ในสหชาตปจจัย   มี ๕ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๔ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   ม ี๒ วาระ 
ในกัมมปจจัย  ม ี ๔ วาระ   ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๔ 
วาระ   ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๔ วาระ  ในมัคคปจจัย 
มี ๔ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ      ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๗ วาระ    ในนัตถิปจจัย  มี ๔  วาระ   ในวิคตปจจัย  มี ๔ 
วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
         การจําแนกรายละเอียดในปจจนียะ      พึงจําแนกเหมือนกับทัสสนทุกะ 
แมการนับอีก ๓ นัย   ก็พึงนับอยางนี้. 
                                         ภาวนาทุกกะ  จบ  
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                         ๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๖๐๒] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
                     ๒.   ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  
                     ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑    ที่เปนทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโมหะ  ที่ 
สหรคตดวยวิจิกิจฉา.  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป. 
                    ๕.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                    ๖.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปทาตัพพ- 
เหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา. 
                    ๗.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
                    ๘.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใชทสัสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย.   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศยัขันธทั้งหลายท่ี 
สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ. 
                     ๙.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา   และโมหะ ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒.  
  

                                    ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๖๐๓] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  
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                    ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  และโมหะ  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๕.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัย โมหะ  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                    ๖.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
                                                 ฯลฯ  
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                               การนับจานวนวาระในอนุโลม 
         [๖๐๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๖ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๖ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๖ วาระ     ในอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ     ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ    ใน 
วิปากปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ    ในอินทรยิปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๖ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ     
ในนัตถิปจจัย  ม ี๖ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๖ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                           ปจจนียนัย 
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๖๐๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑     ทีไ่มใชทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
         โมหะ   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุท- 
ธัจจะ. 

                       การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๖๐๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ    ในนอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ    ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ     ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๔ วาระ    ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
นฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 
                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
         [๖๐๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...   ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ    ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ  ฯลฯ    ใน 
นวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย มี ๓  วาระ   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๖๐๘]   เพราะเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย มี ๒ วาระ   ฯลฯ  ในวิปากปจจัย ๑ วาระ ฯลฯ  ในมัคคปจจัย 
มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
         สหชาตวาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                       ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
         [๖๐๙] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ   ตลอดถงึอัชฌัตติกมหาภูตรูป.   ขันธทั้งหลาย 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                   ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยหทย- 
วัตถุ    สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยโมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                   ๔.  ทัสสเนนปทาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยหทย- 
วัตถุ.  
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         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         สัมปยตุตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ  ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา. 
                   ๕.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑     ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และหทยวัตถุ  ฯลฯ  ขันธ ๒.   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
และหทยวัตถุ   ฯลฯ   ขันธ ๒. 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใชทสัสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         จิตตสมุฏฐานรูป      อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา     และ 
โมหะ. 
                   ๗.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุ- 
ปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และหทยวัตถุ   ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาและโมหะ  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
 

                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๖๑๐] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม   เกดิขึ้น   เพราะอารัมมณปจจัย   มี  ๓  วาระ 
เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
         เหมือนกับปฏิจจวาระ ฯลฯ   อาศัยหทยวัตถุ   ฯลฯ   ม ี๓ วาระ. 
         ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ   จักขุวิญญาณ    อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  ขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย  
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         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยหทย- 
วัตถุ,  สัมปยตุตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา. 
                    ๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                    ๕.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเทตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
และโมหะ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
                    ๖.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
         คือ   โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา   และหทยวัตถุ. 
                    ๗.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เกิดขึ้น    เพราะ 
อารัมมณปจจัย   
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         คือ  ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑     ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และหทยวัตถุ   ฯลฯ   ขันธ ๒  
         ขันธ ๓   และโมหะ    อาศัยขันธ ๑     ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา     และ 
หทยวัตถุ  ฯลฯ  ขันธ ๒.                                         
 

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

                                          ปจจนียนัย 
                                       ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๖๑๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา. 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เกิดขึน้   เพราะนเหตุ- 
ปจจัย 
         คือ  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ซึ่งเปน 
อเหตุกะ ฯลฯ   ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
         จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ   อาศัยกายาตนะ.  
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         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     ซึง่เปนอเหตุกะ 
อาศัยหทยวัตถุ. 
         โมหะ    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะและหทยวัตถุ. 
                    ๓.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทสัสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา   และหทยวัตถุ.  
 
                                                 ฯลฯ 

                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๖๑๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย   มี 
๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๑ 
วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ในนฌาน 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  นสิสยวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                        สังสัฏฐวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๖๑๔] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เจือกับทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓    เจือกับขันธ ๑.   ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เจือ 
กับธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ  ๑  ทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เจือกับธรรมท่ีไม 
ใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  เจือกับ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา. 
                    ๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เจือกับทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม     และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม   เกิดขึน้เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓    เจือกับขันธ ๑    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    และโมหะ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  
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                                  ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๖๑๕] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เจือกับทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม    เกิดขึ้น    เพราะอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ 
เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เจือ 
กับธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เกิดขึ้น    เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑  ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                    ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เจือกับธรรมท่ี 
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                    ๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เจือกับทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม    และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                               ฯลฯ 

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

                                            ปจจนียนัย 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๖๑๘]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนอธปิติปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๖ วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๖ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๔ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๖ วาระ.  
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                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                       การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๖๑๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ . . .  ในนปุเร- 
ชาตปจจัยมี ๔ วาระ  ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 

                                      ปจจนียานุโลมนัย 
                       การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๖๒๐]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ...   ใน 
อนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ฯสฯ ในอวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
         สัมปยตุตวาระ  เหมือนกับ    สงัสัฏฐวาระ.  
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                                          ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๖๒๑] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๒) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๕) 
         โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๖) 
         โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 

                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๖๒๒] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ    เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๒) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลาย      ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และโมหะ   ยอมเกดิข้ึน  
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลาย      ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 675 

                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
         คือ   บคุคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ   กระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณา 
กุศลกรรมนัน้    ยอมยินดี    ยอมเพลดิเพลินยิ่ง     เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน 
ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    ยอมเกิดข้ึน,    อุทธัจจะ  ฯลฯ 
โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         กุศลกรรมท่ีไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ  ออกจากฌาน  ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค     แลวพิจารณามรรค   ฯลฯ    เปน 
ปจจัยแกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว   ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม ฯลฯ  กิเลสทีข่มแลว  ฯลฯ  รูกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาล 
กอน. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และโมหะ   โดยความเปนของไมเที่ยง   ฯฯะฯ    ยอม 
ยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น    ราคะท่ีไมใชทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน  อุทธัจจะ  ฯลฯ  โทมนัสท่ีไมใชทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ  แกอาวัชชนะ 
แกโมหะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     ดวยอาํนาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
         คือ  บคุคลใหทานแลว   ฯลฯ   ฌาน  ฯลฯ 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ    ขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     ยอมเกิดข้ึน     ทฏิฐิ    ฯลฯ 
วิจิกิจฉา  ฯลฯ  โทมนัสทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๖.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และธรรมท่ีไมใชทสัสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  เพราะปรารภจักษุ   ฯลฯ  หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม     และโมหะ    ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๗.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา      และโมหะ 
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๘) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    และโมหะ    ขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 677 

         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๙) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๖๒๓] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน   ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอม 
เกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                   ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                    ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน  ฯลฯ   ศีล  ฯลฯ   กระทําอุโบสถกรรมแลว     กระทํา 
กุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน   แลวพิจารณา    ยอมยินดี    ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง      เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         พิจารณากุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ  จากฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค      กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  ฯลฯ   เปนปจจัยแกผล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 679 

         ยอมยนิดี  ยอมเพลดิเพลินยิ่ง   เพราะกระทําจักษุ   ฯลฯ     หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     ใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนน    ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ราคะ 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                      ๕.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         ฯลฯ   ทาน ฯลฯ   ศีล ฯลฯ   กระทําอุโบสถกรรม  ฯลฯ   ฌาน ฯลฯ 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ    ขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทําทานเปนตนน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนน      ราคะท่ีเปนทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทฏิฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                       ๔.  อนันตรปจจัย  

         [๖๒๔]  ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่เกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ที่เกิดหลงั ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๒) 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา     ที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแก 
โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกวุฏ- 
ฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๓) 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา     ที่เกิดหลัง ๆ    และโมหะ     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
         คือ  โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแก 
โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๕) 
         โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่เกดิหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         อาวัชชนะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๖) 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา     ที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา     ที่เกิดหลัง ๆ   และโมหะ     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย, 
         อาวัชชนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    และ 
โมหะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                    ๗.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่เกิดกอน ๆ    และโมหะ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๘) 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่เกิดกอน ๆ   และโมหะ    เปน 
ปจจัยแกโมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  และโมหะ   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๙)  
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         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่เกิดกอน ๆ   และโมหะ    เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่เกิดหลัง ๆ    และโมหะ    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
 

                       ๕.  สมนันตรปจจัย   ฯลฯ   ๘.  นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๖วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
 

                                        ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๖๒๕] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         ใน ๒ อยางที่เหลือ   เปนอนันตรูปนิสสยะ   และปกตูปนิสสยะ 
         พึงกระทํามูล    (วาระท่ี ๒)  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม      และโมหะ    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด   กอมานะ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล  ฯลฯ ปญญา  ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ-  
เหตุกธรรม   โทสะ   โมหะ   มานะ  ความปรารถนา   สุขทางกาย  ทุกขทางกาย 
ฯลฯ   เสนาสนะ  แลวใหทาน  ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
         ศรัทธา   ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา   แกปญญา  แกราคะ 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ  แกความปรารถนา  แกผลสมาบัติ  
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                  ๕.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ  ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัย   ศีล   ฯลฯ  ปญญา   ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม   โทสะ   โมหะ   มานะ   ความปรารถนา  สุขทางกาย    ทกุข- 
ทางกาย ฯลฯ   เสนาสนะ  แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ   เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   แกโทสะ   แกโมหะ   แกทิฏฐิ    แกความปรารถนา    ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
                  ๖.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และธรรมท่ีไมใชทสัสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         ศรัทธา  ฯลฯ  ปญญา  ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โทสะ   โมหะ  มานะ  ความปรารถนา  สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ  เปนปจจัย  
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แกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ    ดวยอํานาจของอุปนิสสย-  
ปจจัย. 
                     ๗.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรปูนิสสยะ   และ   ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจฉา    และโมหะ    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล (วาระที่ ๘) 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    และโมหะ    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และโมหะ    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล (วาระที่  ๙) 
         ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    และโมหะ    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

                                      ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๖๒๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย  
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         มี ๒ อยาง   คือที่เปน    อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ    โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  ยอมยนิดี  ยอมเพลดิเพลินยิ่ง    เพราะปรารภจักษุเปนตนน้ัน    ราคะท่ี 
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน  อุทธัจจะ   ฯลฯ  โทมนัสที่ 
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         เห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฯลฯ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ฯลฯ 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ฯลฯ 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    และธรรมท่ีไมใชทสัสเนน 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง    คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ  
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         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         พิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ      เพราะปรารภหทยวัตถุ     ขันธทั้งหลายท่ี 
สหรคตดวยวิจิกิจฉา   และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ฯลฯ 
 

                                  ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
         [๖๒๗] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย   ฯลฯ 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย   ฯลฯ  
                     ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสัสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  ฯลฯ 
 

                                   ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 

                                     ๑๓.  กัมมปจจัย 
         [๖๒๘] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส-  
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  
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         คือ   เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๒) 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกวิบากขันธ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
         คือ   เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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         เจตนาท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 

                   ๑๔.  วิปากปจจัย   ฯลฯ    ๒๐.  วิปปยตุตปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  ม ี๖ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
 

                                        ๒๑.  อัตถิปจจัย                            

         [๖๒๙] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย    มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓)  
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                  ๔.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ   อินทรยิะ   ฯลฯ 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ   ฯลฯ 
                  ๖.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และธรรมท่ีไมใชทสัสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน    สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
                  ๗.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ  ปุเรชาตะ 
ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑   ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และหทยวัตถุ    เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  
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         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    และโมหะ    เปนปจจัยแกขันธ  ๓ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
                     ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ   อินทรยิะ  ฯลฯ 
                     ๙.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน    สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
 

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

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

         [๖๓๐]   ในเหตุปจจัย    มี ๖ วาระ    ในอารมัมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  
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มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๖ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในกัมมปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๔ 
วาระ   ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ   ในฌานปจจัย  มี  ๔ วาระ   ในมัคคปจจัย 
มี ๔ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในนัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในวิคตปจจัย  มี ๙ 
วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 

                                           ปจจนียนัย 
                                  การยกปจจยัในปจจนียะ 
         [๖๓๑] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                    ๒.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั.  
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                   ๓.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอานาจของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   และธรรมท่ีไมใชทสัสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                  ๗.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                  ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                  ๙.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
  

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

                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๖๓๔]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ    อนุโลมมาติกา    พึงใหพิสดาร   ในอวิคตปจจัย  มี 
๙ วาระ. 
                           ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ  
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                        ๘๖.   ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๖๓๕]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         โดยนัยนี้  ปฏิจจวาระก็ดี   สหชาตวาระก็ดี   ปจจยวาระก็ดี   นิสสย- 
วาระก็ดี    สงัสัฏฐวาระก็ดี    สัมปยุตตวาระก็ดี    เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกทุกะ. 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  พึงต้ังไวในฐานะแหงโมหะ  ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา. 
                                               ฯลฯ 
                                       ปฏิจจวาระ  จบ  
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                                        ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
         [๖๓๖]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         มี ๖ วาระ  เหมือนกบัทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ. 
 

                                  ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๖๓๗] ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         มี ๓ วาระ  เพราะปรารภ  เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลใหทาน  ฯลฯ    ศลี  ฯลฯ    กระทาํอุโบสถกรรม    แลว 
พิจารณากุศลกรรมนั้น   ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภกุศลกรรม 
นั้น     ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ยอมเกิดข้ึน    ทฏิฐิ  ฯลฯ 
วิจิกิจฉา ฯลฯ  โทมนัสทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         พิจารณากุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ  ออกจากฌาน 
ฯลฯ  
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         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ  เปนปจจัยแกผล  แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว    ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม ฯลฯ   กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ  ฯ  ฯ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใช 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     และโมหะ     โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ 
ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น    ราคะท่ีไมใช 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ยอมเกิดข้ึน    ทิฏฐิ   ฯลฯ    วิจิกิจฉา  ฯลฯ 
โทมนัสที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ 
แกโมหะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  ฌาน ฯลฯ 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ    หทยวัตถุ  ฯลฯ    ยอมยนิดี    ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และโมหะ 
เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น    ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอม 
เกิดข้ึน อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ยอมเกิดข้ึน. 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     และธรรมท่ีไมใชภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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         คือ  เพราะปรารภจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ  ฯลฯ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใช 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  และโมหะ    ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน. 
         อารัมมณปจจัย  ที่เปนปจจัยสงเคราะห  พึงกระทําทั้ง ๓ นัย. 
 

                                           ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๖๓๘] ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ    และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําราคะท่ีเปนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม    ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทําธรรม 
นั้น  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                    ๒.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก  
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         บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําราคะท่ีเปนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทําธรรมน้ัน 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม      เปนปจจัยแกจิตต-  
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๓.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  และธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม      เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ    ศลี  ฯลฯ    กระทําอุโบสถกรรม    แลวกระทํา 
กุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    แลวพิจารณา    เพราะกระทา   
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กุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน      ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน   ทิฏฐิ ฯลฯ 
         พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ    จาก 
ฌาน ฯลฯ  
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ   เปนปจจัยแกผล    ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ฯลฯ    ขันธทั้งหลายท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ 
ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทฏิฐิ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม      เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธปิติปจจัย. 
                    ๕.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         ใหทาน ฯลฯ  พิจารณาฌาน ฯลฯ 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทาจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ราคะท่ีเปน 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ยอมเกดิข้ึน.  
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                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๖๓๙]  ในอนันตรปจจัย      เพราะเหตุแหงธรรมท่ีไมใชภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม    โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ไมพึงกระทํา    โมหะท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ  พึงกระทํา. 
 

                     ๕.  สมนันตรปจจยั  ฯลฯ    ๘.  นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย   ม ี๖ วาระ 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ม ี๙ วาระ 
 

                                    ๙.   อุปนิสสยปจจัย 
         [๖๔๐]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๒).  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม      และโมหะ      ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
         ฉันทราคะ   ในภัณฑะของตน    เปนปจจัยแกฉันทราคะ   ในภัณฑะ 
ของผูอ่ืน  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         ฉันทราคะ   ในของหวงแหนของตน   เปนปจจัยแกฉันทราคะในของ 
หวงแหนของผูอ่ืน   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระที่ ๓). 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ. 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา   แลวใหทาน  ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิด   ถือ 
ทิฏฐิ.  
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         บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ   ปญญา   ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทฏิฐิ   ความปรารถนา  สุขทางกาย  ทุกข 
ทางกาย ฯลฯ   เสนาสนะ   ใหทาน ฯลฯ   ฆาสัตว ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ   แกปญญา   แก 
ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   แกโทสะ   แกโมหะ   แกทฏิฐิ   แก 
ความปรารถนา   แกสุขทางกาย ฯลฯ  แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ    อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   กอมานะ ฯลฯ 
         ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   แกโทสะ   แกโมหะ   แกมานะ   แกความปรารถนา   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     และธรรมท่ีไมใชภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
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         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         ศรัทธา ฯลฯ  ปญญา ฯลฯ  สุขทางกาย ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
         แมอุปนิสสยปจจัย  ที่เปนปจจัยสงเคราะห  ก็พึงกระทําท้ัง  ๓ นัย.  
  

                      ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย   ฯลฯ    ๒๔.  อวิคตปจจยั 
         [๖๔๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ในเหตุที่จําแนกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    ยอมไดนานา- 
ขณิกะ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิคตปจจัย. 
         ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ ฉันใด แมเพราะภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรมเปนปจจัยก็ดี  ปจจนียะก็ดี  การจําแนกก็ดี   การนับก็ดี   ก็ฉันนั้นไมมี 
แตกตางกัน.  
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         ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ  พึงกระทําแมฉันทราคะ  ในภัณฑะ 
ของตน  โดยสวนสุดเบ้ืองปลาย. 
         ภาวนายปหาตัพพธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม   ฯลฯ    แมฉันทราคะ   ในภัณฑะของตน   กพึ็งกระทําโดย 
สวนสุดเบ้ืองปลาย. 
                              ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ  
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                                    ๘๗.  สวิตักทุกะ 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๖๔๒] ๑.  สวิตักกธรรม     อาศัยสวิตักกธรรม     เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสวิตักกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  อวิตักกธรรม  อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  สวิตักกธรรม  และอวิตักกธรรม   อาศัยสวิตักก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓,   วิตก   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปน 
สวิตักกธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.  อวิตักกธรรม  อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอวิตักก- 
ธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยวิตก. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักก- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         กฏัตตารูป  อาศัยวิตก. 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         หทยวัตถุ  อาศัยวิตก,  วิตก  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  
                     ๕.  สวิตักกธรรม  อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยวิตก. 
         ในปฏสินธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยวิตก. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๖.  สวิตักกธรรม   และอวิตักกธรรม  อาศัยอวิตักก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลายและจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยวิตก. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  อาศัยวิตก. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  และกฏัตตารูป  อาศัยวิตก. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  อาศัยวิตก.  
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         กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ    ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ  วิตก  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                    ๗.  สวิตักกธรรม   อาศัยสวิตักกธรรม  และอวิตักก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑    ที่เปนสวิตักกธรรม    และวิตก  ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสวิตักกธรรม   และ 
วิตก ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ    ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสวิตักกธรรม   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
                    ๘.  อวตัิกกธรรม   อาศัยสวิตักกธรรม   และอวิตักก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม,   วิตก 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ   กฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม, 
วิตก  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ  วิตักกธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม 
และหทยวัตถุ.  
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                     ๙.  สวิตักกธรรม   และอวิตักกธรรม  อาศัยสวิตักก- 
ธรรม  และอวิตักกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม 
และวิตก ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสวิตักกธรรม  และวิตก ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิตตสมฏุฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   วิตก  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ   ขันธ ๓    และกฏัตตารูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปน 
สวิตักกธรรม   และวิตก ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑   ที่เปนสวิตักกธรรม   และ 
วิตก ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         กฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  วิตก  และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๓  และวิตก  อาศัยขันธ  ๑   ที่เปนสวิตักก- 
ธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                                                  ฯลฯ 
    

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๖๔๓]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอุปนสิสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๙ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.  
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                                           ปจจนียนัย 
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๖๔๔] ๑.  สวิตักกธรรม     อาศัยสวิตักกธรรม     เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสวิตักกธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   ฯลฯ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคต  
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
         ธรรมท่ีมีสวิตักกธรรมเปนมูล  ที่เหลือ ๒ วาระ  (วาระที่ ๒-๓) 
พึงกระทําอเหตุกะดวย  ไมมีแตกตางกัน. 
                     ๔.  อวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
นเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอวิตักกธรรม    ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ  ขันธ ๒.  
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยวิตก  ที่เปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยวิตก. 
         หทยวัตถุ  อาศัยวิตก,  วิตก  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                      ๕.  สวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
นเหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยวิตก  ที่เปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยวิตก.  
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         โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยวิตักก- 
ธรรม. 
                   ๖.  สวิตักกธรรม   และอวิตักกธรรม   อาศัยอวิตักก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย   ฯลฯ 
         เหมือนกับเหตุปจจัย  พึงกําหนดวา  เปนอเหตุกะ. 
                   ๗.  สวิตักกธรรม   อาศัยสวิตักกธรรม    และอวิตักก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนสวิตักกธรรม    ซึ่งเปนอเหตุกะ 
และวิตก ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓  อาศัยขันธ๑    ที่เปนสวิตักกธรรม 
และวิตก   ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนสวิตักกธรรม 
หทยวัตถุ,   และวิตก   ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และวิตก. 
         สวนท่ีเหลือ ๒ วาระ   (วาระที่ ๘-๙)    เหมือนกับเหตุปจจัย     ไมมี 
แตกตางกัน    พึงกําหนดวา   เปนอเหตุกะ. 
 

                              การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๖๔๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ    ฯลฯ    ใน  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 713 

นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  ม ี๔ วาระ 
ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมป- 
ยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ 
วาระ   ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๖๔๖]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ     ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในนกัมมปจจัย 
มี ๔ วาระ    ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนสมัปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓  วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
   

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๖๔๗]  เพราะนเหตุปจจัย      ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ 
ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในปเุรชาตปจจัย  มี ๖ วาระ   ฯลฯ   ใน 
อาเสวนปจจัย  ม ี๕ วาระ     ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง มี ๙  วาระ. 
         สหชาตวาระ  เหมือนกับปฏิจจาวาระ.  
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                                        ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
         [๖๔๘]  ๑.  สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                      ๔.  อวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอวิตักก- 
ธรรม  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยวิตักกธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๓    และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๑    ที่เปน 
อวิตักกธรรม  ฯลฯ  ขันธ  ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยวิตก. 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         หทยวัตถุ  อาศัยวิตก   วิตก  อาศัยหทยวัตถุ. 
         มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม     อาศัยหทยวัตถุ,    วิตก    อาศัย 
 หทยวัตถุ. 
                     ๕.  สวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย  
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         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยวิตก. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         แมในปฏิสนธิขณะ   ก็มีทั้ง   ๒  วาระ.  
                     ๖.  สวิตักกธรรม   และอวิตักกธรรม   อาศัยอวตัิกก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   อาศัยวิตก. 
         สัมปยตุตขันธทั้งหลาย  อาศัยวิตก. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         วิตกและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         แมในปฏิสนธิขณะ  ก็เหมือนกับปวัตตินั้นเทียว. 
                     ๗.  สวิตักกธรรม   อาศัยสวิตักกธรรม   และอวตัิกก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสวิตักกธรรม     และวิตก    ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑    ที่เปนสวิตักกธรรม     และหทยวัตถุ   ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  พึงทําท้ัง ๒ วาระ.  
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                   ๘.  อวิตักกธรรม   อาศัยสวิตักกธรรม   และอวิตักก- 
ธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม และวิตก. 
         จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนวิตักกธรรม,    อวิตักก- 
ธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         วิตก  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนวิตักกธรรม   และหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         แมในปฏิสนธิขณะ  ก็มีทั้ง ๓ วาระ. 
                   ๙.  สวิตักกธรรม  และอวิตักกธรรม   อาศัยสวิตักก- 
ธรรม  และอวิตักกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ ๑    ที่เปนสวิตักก- 
ธรรม   และวิตก  ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสวิตักกธรรม    วิตก,    และหทยวัตถุ. 
ฯลฯ   ขันธ ๒.  
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  วิตก,  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ขันธ ๓   และวิตักกธรรม   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนสวิตักกธรรม   และ 
หทยวัตถุ  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
 

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

                                          ปจจนียนัย 
                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๖๕๑]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ    ในนอุป- 
นิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนกมัมปจจัย มี ๔ วาระ  ใน 
นวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย 
มี  ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ  ในนสัมป-   
ยุตตปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๖ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย 
มี  ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  นสิสยวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                        สังสัฏฐวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๖๕๒] ๑.  สวิตักกธรรม เจือกบัสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนสวิตักกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  อวิตักกธรรม เจือกบัสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  วิตก  เจือกับขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                    ๓.  สวิตักกธรรม  และอวิตักกธรรม  เจือกับสวิตักก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และวิตก   เจือกับขันธ ๑   ที่เปนสวิตักกธรรม  ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๔.  อวิตักกธรรม เจือกับ อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนอวิตักกธรรม,  ขันธ ๒ เจือกับ  
ขันธ ๒.  
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         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                       ๕.  สวิตักกธรรม เจือกบัอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   เจือกับวิตก, 
         ในปฏสินธขณะ ฯลฯ 
                      ๖.  สวิตักกธรรม  เจือกบัสวิตักกธรรม  และอวิตักก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   เจือกับขันธ ๑    ทีเ่ปนสวิตักกธรรม   และวิตก  ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

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

                                             ปจจนยีนัย 
                                            นเหตุปจจัย 
         [๖๕๔]  ๑.  สวิตักกธรรม  เจือกบัสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นเหตุปจจัย 
         โดยนัยนี้     พึงกระทําเปน ๖ วาระ   เหมือนกับอนุโลม   พึงกําหนด 
คําวา  อเหตุกะ มี ๓ วาระ  เหมือนกัน    พึงยกโมหะออกเสีย.  
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                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๖๕๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๖ วาระ   ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๖ วาระ    ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๖ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๔ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๖ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๖ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๖ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สมัปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                        ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๖๕๖] ๑.  สวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๒.  สวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกวิตก   และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓). 
         เหตุทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, 
วิตก   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๔.  อวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย  
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         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

                                       ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๖๕๗]  ๑.  สวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ    เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม    ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสวิตักกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๒) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม     ขันธทัง้หลายท่ีเปน  
อวิตักกธรรมและวิตก  ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๓) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม      ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สวิตักกธรรมและวิตก  ยอมเกิดข้ึน. 
                      ๔.  อวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  พระอริยะท้ังหลายออกจากฌานที่เปนอวิตักกธรรม  แลวพิจารณา 
ฌานท่ีเปนอวิตักกธรรม,   ออกจากมรรคแลวพิจารณามรรค,    ออกจากผลแลว 
พิจารณาผล,  พิจารณานิพพาน.  
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         นิพพาน    เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนอวิตักกธรรม    แกผล    แกวิตก 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักก- 
ธรรม  และวิตก  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลิน 
ยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  วิตก  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต  ที่เปนอวิตักกธรรม  ดวย 
อํานาจของเจโตปริยญาณ. 
         อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ  อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม     เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,     แก 
เจโตปริยญาณ,     แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,   แกยถากัมมูปคญาณ   แกอนา- 
คตังสญาณ   แกวิตก  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม  และวิตก   ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอวิตักกธรรม   และวิตก   ยอมเกิดข้ึน. 
                    ๕.  อวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  พระอริยะท้ังหลายออกจากฌาน  ที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ  ออก 
จากมรรค  พิจารณามรรค,  ออกจากผล  พิจารณาผล,  พิจารณานิพพาน. 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรคท่ีเปนสวิตักก- 
ธรรม,  แกผล,  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ    หทยวัตถุ    ขันธทั้งหลายที่เปนอวิ- 
ตักกธรรม    และวิตก    โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ     ยอมยินดี    ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ  โทมนัส 
ยอมเกิดข้ึน. 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม  และวิตก ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสวิตักกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๖.  อวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม   และ 
อวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  พระอริยะท้ังหลายออกจากฌานที่เปนอวิตักกธรรม  ฯลฯ    ออก 
จากมรรค  พิจารณามรรค,  ออกจากผล  พิจารณาผล,  พิจารณานิพพาน. 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,  แกโวทาน,   แกมรรคท่ีเปนสวิตักก- 
ธรรม,   แกผล,  แกอาวัชชนะ,   แกวิตก  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ    หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักก- 
ธรรม  และวิตก   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลิน 
ยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น    ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  และวิตก 
ยอมเกิดข้ึน. 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม     และวิตก     ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   และวิตก   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๗.  สวิตักกธรรม   และอวิตักกธรรม   เปนปจจัยแก 
สวิตักกธรรม  ดวยอานาจของอารัมมณปจจัย  
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         คือ    เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม  และวิตก  ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๘) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  และวิตก  ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอวิตักกธรรม   และวิตก   ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๙) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม และวิตก ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสวิตักกธรรม   และวิตก   ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                       ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๖๕๘] ๑.  สวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม    ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรมใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๒.  สวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย  
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         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ   ไดแก 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรมใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  วิตก  ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกธรรม  เปนปจจัยแกวิตก  และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๓.  สวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม   และ 
อวิตักกธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรมใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  และวิตก  ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, 
วิตก  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๔.  อวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม   ดวย 
อานาจของอธิปติปจจัย 
         ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 727 

         พระอรยิะท้ังหลายออกจากฌานท่ีเปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค 
ฯลฯ  พิจารณามรรค,   ออกจากผล   กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลวพิจารณา,   กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน   แลวพิจารณา. 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนอวิตักกธรรม,    แกผล     แกวิตก 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม    และวิตก    ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้น    ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    วิตก   ยอม 
เกิดข้ึน. 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม  และวิตกใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  วิตก  ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๕.  อวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากฌานท่ีเปนอวิตักกธรรม ฯลฯ แลวพิจารณา 
ฌาน,     ออกจากมรรค  ฯลฯ    แลวพิจารณามรรค,    ออกจากผล    กรทํา 
ผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน     แลวพิจารณา,       กระทํานิพพานใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา.  
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         นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรคท่ีเปนสวิตักก- 
ธรรม,   แกผล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ  ฯลฯ   หทย- 
วัตถุ  ขันธทัง้หลายท่ีเปนอวิตักกธรรม  และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ราคะ     ยอม 
เกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม     และวิตก      ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
                  ๖.  อวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม    และ 
อวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากฌานท่ีเปนอวิตักกธรรม   ฯลฯ    ออกจาก 
ผล  พิจารณาผล  พิจารณานิพพาน. 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรคท่ีเปนสวิตักก- 
ธรรม,  แกผล,   และแกวิตก   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งเพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม   และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้น 
กระทําจักษุเปนตนนั้น    ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม  และวิตกใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   และวิตก   ยอมเกิดข้ึน.  
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                     ๗.  สวิตักกธรรม   และอวิตักกธรรม    เปนปจจัยแก 
สวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม  และวิตกใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๘) 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  และวิตกใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  วิตก   ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๙) 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม  และวิตกใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   และวิตก   ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                        ๔.  อนันตรปจจัย 
          [๖๕๙] ๑.  สวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   ที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                      ๒.  สวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจยั 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแก 
อวิตักกธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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         จุติจิต   ที่เปนสวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปนอวิตักก- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         อาวัชชนะ  เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม    เปนปจจัยแก   วุฏฐานะ     ที่เปน 
อวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         บริกรรมแหงทุติยฌาน     เปนปจจัยแกทุติยฌาน      ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
         บริกรรมแหงตติยฌาน  ฯลฯ 
         บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  เปนปจจัยแก   เนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ. 
         บริกรรมแหงทิพยจักษุ   ฯลฯ 
         บริกรรมแหงทิพโสตธาตุ  ฯลฯ 
         บริกรรมแหงอิทธิวิธญาณ   ฯลฯ    แหงเจโตปริยญาณ  ฯลฯ    แหง 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   ฯลฯ   บรกิรรมแหงยถากัมมูปคญาณ   เปนปจจัยแก 
ยถากัมมูปคญาณ. 
         บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ     เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ     ดวย  
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
         โคตรภู   เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนอวิตักกธรรม,  โวทาน  เปนปจจัย 
แกมรรคท่ีเปนอวิตักกธรรม,  อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ    ที่เปนอวิตักก- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                    ๓.  สวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม   และ 
อวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ    และวิตก    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                    ๔.  อวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  วิตกท่ีเกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกวิตก    ทีเ่กิดหลัง ๆ     ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม    ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม    ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         มรรคที่เปนอวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกผลท่ีเปนอวิตักกธรรม,  ผล 
ที่เปนอวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกผลท่ีเปนอวิตักกธรรม.  
         เนวสัญญานาสัญญายตนะของผูออกจากนิโรธ  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ  
ที่เปนอวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                    ๕.  อวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม   ที่เกดิกอน ๆ    เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         จุติจิตที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต   ที่เปนสวิตักกธรรม 
         ภวังคที่เปนอวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกอาวัชชนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนสวิตักก- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                     ๖.  อวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม    และ 
อวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   วิตกท่ีเกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักก- 
ธรรม    ที่เกดิหลัง ๆ  และวิตก  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๗.  สวิตักกธรรม    และอวิตักกธรรม    เปนปจจัยแก 
สวิตักกธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  ที่เกดิกอน ๆ  และวิตก  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม     ที่เกิดหลัง ๆ       ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                     ๘.  สวิตักกธรรม   และอวิตักกธรรม   เปนปจจัยแก 
อวิตักกธรรม  ดวยอานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   ที่เกิดกอน ๆ  และวิตก  เปน 
ปจจัยแกวิตก     ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย,    จุติจิตท่ีเปน 
สวิตักกธรรม     และวิตก    เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปนอวิตักกธรรม   ฯลฯ 
อาวัชชนะ  และวิตก  เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ,  ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักก- 
ธรรม  และวิตก   เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอวิตักกธรรม    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
         บริกรรมแหงทุติยฌาน   และ   วิตก  ฯลฯ 
         ขอความท่ีเขียนไวขางตน    พึงเห็นโดยเหตุนี้. 
         อนุโลมและวิตก    เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอวิตักกธรรม    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                     ๙.   สวิตักกธรรม    และอวิตักกธรรม    เปนปจจัยแก 
สวิตักกธรรม  เเละอวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   ที่เกิดกอน ๆ  และวิตก  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม     ที่เกิดหลัง ๆ    และวิตก     ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
 

                      ๕.  สมนันตรปจจัย  ฯลฯ   ๘.  นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 

                                     ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๖๖๐] ๑.  สวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทามูล  (วาระท่ี ๒)  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม       เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อวิตักกธรรม  และวิตก  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สวิตักกธรรม   และวิตก  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๔.  อวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน    อารมัมณูปนิสสยะ      อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม     แลวยังฌานท่ีเปนอวิ- 
ตักกธรรมใหเกิดข้ึน ฯลฯ  ยังอภิญญาใหเกิดข้ึน  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ  ปญญา ฯลฯ  สุขทาง- 
กาย  ทุกขทางกาย   อุตุ   โภชนะ ฯลฯ   เสนาสนะ   วิตกแลว    ยังฌานที่เปน 
อวิตักกธรรม ฯลฯ  มรรค ฯลฯ  อภิญญา ฯลฯ  สมาบัติใหเกิดข้ึน. 
         ศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ   และวิตก   เปนปจจัยแก 
ศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ   แกปญญา   แกสุขทางกาย    แกทุกขทางกาย 
แกมรรคท่ีเปนอวิตักกธรรม   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๕.  อวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย  พึงทําอุปนิสสยปจจัยท้ัง ๓ นัย   ในท่ีทั้งปวง.  
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         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม  แลวใหทาน  สมาทาน- 
ศีล    ทําอุโบสถกรรม    ยงัฌานท่ีเปนสวิตักกธรรม ฯลฯ  วิปสสนา    มรรค 
อภิญญา ฯลฯ  สมาบัติใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ  วิตก  แลว 
ใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน   ฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ   และวิตก   เปนปจจัยแก 
ศรัทธาที่เปนสวิตักกธรรม  แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                    ๖.  อวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม    และ 
อวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         คือ  บคุคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม    แลวใหทาน ฯลฯ 
ในทุติยวาระ    พึงทําบทท่ีเขียนไวทั้งหมด    ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน     กอมานะ 
ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  ปญญา ฯลฯ    เสนาสนะ    วิตก     แลว 
ใหทาน ฯลฯ  ฆาสัตว ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ   และวิตก   เปนปจจัยแก 
ศรัทธาที่เปนสวิตักกธรรม ฯลฯ    แกปญญา    แกราคะ    แกความปรารถนา 
แกมรรคท่ีเปนสวิตักกธรรม    แกผลสมาบัติ     และแกวิตก    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                    ๗.  สวิตักกธรรม   และอวิตักกธรรม   เปนปจจัยแก 
สวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
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         คือขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม     และวิตก    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๘) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   และวิตก  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอวิตักกธรรม  และวิตก  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๙) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม       และวิตก       เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  และวิตก  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

                                      ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๖๖๑] ๑.  อวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม    ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  ยอมยนิดี  ยอมเพลดิเพลินยิ่ง  เพราะปรารภหทยวัตถุนั้น   วิตก    ยอม 
เกิดข้ึน. 
         ฯลฯ  ดวยทิพยจักษุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ ฯลฯ  
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         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม     และวิตก 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                    ๒.  อวิตักกธรรม     เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม   ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ    โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  ยอมยนิดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น    ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  ยอมเกิดข้ึน 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
                    ๓.  อวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม   และ 
อวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ    โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  ยอมยนิดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น     ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   และวิตก   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
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         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม      และวิตก 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

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

                                      ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ. 

                                         ๑๓. กัมมปจจัย 
         [๖๖๓]  สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนสวิตักกธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนสวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักก- 
ธรรมที่เปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         โดยนัยนี้   พึงกระทํา ๔ วาระ ทั้งสหชาตะ และ นานาขณิกะ  
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              ๑๔.  วิปากปจจัย   ฯลฯ   ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย   มี ๔ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๔ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย   ม ี๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   ม ี๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  ม ี ๖ วาระ 
 

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

                                    ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๖๖๕] ๑.  สวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม    ดวย 
อานาจของอัตถิปจจัย   ม ี๑ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๒.  สวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                     ๓.  สวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม    และ 
อวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๔.  อวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกอวิตกกธรรม    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  
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         มี ๕ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ   อินทรยิะ ฯลฯ 
                     ๕.  อวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ ฯลฯ 
                     ๖.  อวิตักกธรรม    เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม    และ 
อวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         วิตก  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  วิตก   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         ในปฏสินธิขณะ  หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกวิตก     และสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ    โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ   ยอมยนิดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น      วิตก 
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกวิตก     และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย     ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย.  
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                     ๗.  สวิตักกธรรม    และอวิตักกธรรม   เปนปจจัยแก 
สวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่เปนสวิตักกธรรม  และวิตก  เปนปจจัยแกขันธ ๓    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ   ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่เปนสวิตักกธรรม  ที่เกิดพรอมกัน   และหทยวัตถุ    เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  แมเพราะสหชาตะ  ก็พึงกระทํา ๒ วาระ. 
                    ๘.  สวิตักกธรรม   และอวิตักกธรรม   เปนปจจัยแก 
อวิตักกธรรม  ดวยอานาจของอัตถิปจจัย 
         มี  ๕  อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  และ 
ปจฉาชาตะ     รวมกับ   อาหาระ  และรวมกับ  อินทริยะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   และวิตก    เปนปจจัยแกจิตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม    และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแกวิตก 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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         ในปฏสินธิขณะ  มี ๓ วาระ. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม  และวิตกที่เกิดภายหลัง    เปนปจจัย 
แกกายน้ี  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม,    วิตกท่ีเกิดภายหลัง     และกพฬ-ี 
การาหาร  เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม   วิตกท่ีเกิดภายหลัง   และรูปชีวิติน- 
ทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                    ๙.  สวิตักกธรรม    และอวิตักกธรรม    เปนปจจัยแก 
สวิตักกธรรม  และอวิตักกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่เปนสวิตักกธรรม   และวิตก  เปนปจจัยแกขันธ ๓    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ที่เปน   สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก  
         ขันธ ๑  ที่เปนสวิตักกธรรม    และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
และวิตก  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
         แมในปฏิสนธิขณะ  มี ๒ วาระ.  
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         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๖๖๖]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ     ในสมนนัตรปจจัย  
มี ๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย  มี ๔ วาระ    ในวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๔ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๙ วาระ   ในมัคคปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ  ในวิปปยตุตปจจัย มี ๕ วาระ  ใน 
อัตถิปจจัย มี ๙ วาระ    ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ     ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 

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

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

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

                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๖๗๐]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ....   ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ    อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร    ในอวิคตปจจัย  มี ๙ 
วาระ. 
                                         สวิตักกทุกะ  จบ  
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                                       ๘๘.  สวิจารทุกะ 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๖๗๑] ๑.  สวิจารธรรม  อาศัยสวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสวิจารธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         สวิตักกทุกะ  ฉันใด  พึงกระทําฉันนั้น   ไมมีแตกตางกัน. 
         ในมัคคปจจัย   ในที่นี้   พึงกระทํา ๔ วาระ    ในสวิจารทุกะ    ไมม ี
แตกตางกัน. 
                                       สวิจารทุกะ  จบ  
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                                    ๘๙.  สัปปติกทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๖๗๒] ๑.  สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  อัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจยั 
         คือ  ปติ  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลาย   ที่เปนสัปปติก- 
ธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  สัปปติกธรรม  และอัปปติกธรรม  อาศัยสัปปติก- 
ธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ   ๓,  ปติ   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปน 
สัปปติกธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.  อัปปติกธรรม  อาศัยอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอัปปติก- 
ธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒  อาศัยขันธ  ๒, จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยปติ. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๓  และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอัปป- 
ติกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         กฏัตตารูป  อาศัยปติ. 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         หทยวัตถุ  อาศัยปติ,   ปติ  อาศัยหทยวัตถุ. 
         มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
         พึงทําสัปปติกทุกะ  เหมือนกับสวิตักกทุกะ  ในท่ีทั้งปวง. 
         ในปจจัยทั้งปวง  ปวัตติ  ปฏิสนธ ิ ม ี ๙ วาระ. 
 

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

                                         ปจจนียนัย 
                                      ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๖๗๔] ๑.  สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นเหตุปจจัย 
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         คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑    ที่เปนสัปปติกธรรม    ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ  ขันธ ๒.  
                     ๒.  อัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นเหตุปจจัย 
         คือ   ปติและจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ. 
                     ๓.  สัปปติกธรรม  และอัปปติกธรรม  อาศัยสัปปติก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสัปปติก- 
ธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                     ๔.  อัปปติกธรรม อาศัยอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอัปปติก- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยปติ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
อัปปติกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  และกฏตัตารูป  อาศัยขันธ ๒. 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,    ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         อาศัยมหาภูตรูป   ฯลฯ  ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
         โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
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                    ๕.  สัปปติกธรรม อาศัยอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม   อาศัยปติ   ซึ่งเปนอเหตุกะ. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๖). 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยปติ. 
                    ๗.  สัปปติกธรรม  อาศัยสัปปติกธรรม  และอัปปติก-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนสัปปติกธรรม    ซึ่งเปนอเหตุกะ 
และปติ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
                    ๘.  อัปปติกธรรม  อาศัยสัปปติกธรรม  และอัปปติก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม   ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ   และปติ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม     ซึ่งเปน 
อเหตุกะ   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                    ๙.  สัปปติกธรรม  และอัปปติกธรรม  อาศัยสัปปติก- 
ธรรม  และอัปปติกธรรม  เกิดขึ้น   เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ  ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ  และปติ  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ขันธ  ๓   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนสัปปติกธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ   และ 
ปติ  ฯลฯ  ขันธ ๒.  
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         จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม     ซึ่งเปน 
อเหตุกะ,  ปติ   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 

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

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

                                            ปจจนียนัย 
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๖๗๘] ๑.  สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๒.  อัปปติกธรรม อาศัยอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นเหตุปจจัย 
         พึงทําปวัตติ  ปฏิสนธิ  เหมือนกับปฏิจจวาระตลอดถึงอสัญญสัตว.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 755 

         จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ   กายายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ   และปติ   อาศัย 
หทยวัตถุ. 
         โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และหทยวัตถุ. 
         มี ๙ วาระ  เหมือนกบัอนุโลม,  เปนปวัตติเทาน้ัน,  ปฏิสนธิ  ไมม,ี 
โมหะ  มี  ๑ นัยเทานั้น. 
 

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๖๗๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในนอุป- 
นิสสยปจจัย  มี  ๓  วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย    ม ี๙ วาระ    ในนกัมมปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในน- 
สัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  นสิสยวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                          สังสฏัฐวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๖๘๐] ๑.  สัปปติกธรรม    เจือกับสัปปติกธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

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

                                           ปจจนียนัย 
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๖๘๒]  ในนเหตุปจจัย    ม ี๖ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   มี ๖ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๖ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๖ วาระ   ในนกัมมปจจัย   มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๖ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๖ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.   
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                                          ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๖๘๓] ๑.  สัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม       เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                     ๒.  สัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม    เปนปจจัยแกปติ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๓) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, 
ปติ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                     ๕.  อัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย  
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         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม       เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
 

                                        ๒.   อารมัมณปจจัย 
         [๖๘๔] ๑.  สัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลาย   ที่เปนสัปปติกธรรม    ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสัปปติกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๒) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม      ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อัปปติกธรรม   และปติ  ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๓) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม     ขันธทัง้หลายท่ีเปน 
สัปปติกธรรม   และปติ   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๔.  อัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  บคุคลใหทาน  ดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม  ศลี  ฯลฯ   กระทํา 
อุโบสถกรรมแลว   พิจารณาดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรมแลว   ยอมยินดี   ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น    ราคะท่ีเปนอัปปติกธรรม   ยอม 
เกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน  วิจิกิจฉา   ยอมเกิดข้ึน  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน.  
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         บุคคลออกจากฌานท่ีเปนอัปปติกธรรม  ฯลฯ     ออกจากมรรค  ฯลฯ 
ออกจากผล   แลวพิจารณาผล  ดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม. 
         พระอรยิะท้ังหลาย  พิจารณานิพพาน  ดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม. 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนอัปปติกธรรม,   แกโวทาน,   แก 
มรรค,   แกผล   แกอาวัชชนะ,   และแกปติ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะทั้งหลาย  พิจารณากิเลสที่ละแลว  ที่เปนอัปปติกธรรม  กิเลส 
ที่ขมแลว  ฯลฯ   กิเลสทัง้หลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ  ดวยจิตท่ีเปน 
อัปปติกธรรม. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปติก-- 
ธรรม   และปติ   ดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม    โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น    ราคะ  ที่เปน 
อัปปติกธรรม  ยอมเกิดข้ึน  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ 
         โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโต- 
ปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ 
แกอาวัชชนะ   และแกปติ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม  และปติ   ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอัปปติกธรรม   และปติ   ยอมเกิดข้ึน.  
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                     ๕.  อัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  บคุคลใหทานดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ศีลฯลฯ อุโบสถ- 
กรรม ฯลฯ     แลวพิจารณาดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม     ยอมยินดี     ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น    ราคะท่ีเปนสัปปติกธรรม   ยอม 
เกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลออกจากฌานท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ     ออกจากมรรค ฯลฯ 
ออกจากผล   แลวพิจารณาผล   ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม. 
         พระอรยิะท้ังหลาย  พิจารณานิพพาน  ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม. 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู  ที่เปนสัปปติกธรรม,  แกโวทาน,   แก 
มรรค,   แกผล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลาย  พิจารณากิเลสที่ละแลว  ที่เปนอัปปติกธรรม  กิเลส 
ที่ขมแลว  ฯลฯ   กิเลสทัง้หลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ  ดวยจิตท่ีเปน 
สัปปติกธรรม. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปติก- 
ธรรม   และปติ   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม 
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่เปนสัปปติก- 
ธรรม   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม  และปติ   ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสัปปติกธรรม   ยอมเกิดข้ึน.  
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                    ๖.  อัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   และ 
อัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลใหทานดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม 
ฯลฯ  แลวพิจารณาดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม    ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน     ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม   และปติ   ยอม 
เกิดข้ึน. 
         บุคคลออกจากฌานท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ   พระอริยะทั้งหลายออก 
จากมรรค ฯลฯ   ออกจากผลแลว   พิจารณาผล   ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม. 
         พระอรยิะท้ังหลาย  พิจารณานิพพานดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม. 
         นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู, ที่เปนสัปปติกธรรม   แกโวทาน,  แก 
มรรค,   แกผล,   และแกปติ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว  ที่เปนอัปปติกธรรม,  กิเลส 
ที่ขมแลว  ฯลฯ   กิเลสทัง้หลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ  ดวยจิตท่ีเปน 
สัปปติกธรรม. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติก- 
ธรรม   และปติ  โดยความเปนของไมเที่ยง   ฯลฯ   ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม 
ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น       ราคะท่ีเปน 
สัปปติกธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทฏิฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม และปติ   ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสัปปติกธรรม   และปติ   ยอมเกิดข้ึน.  
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                    ๗.  สัปปติกธรรม  และอัปปติกธรรม   เปนปจจัยแก 
สัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม   และปติ    ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๘) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม และปติ  ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอัปปติกธรรม   และปติ   ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๙) 
         เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม  และปติ   ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสัปปติกธรรม   และปติ   ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๖๘๕] ๑.  สัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรมใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนสัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                    ๒.  สัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ    และ   สหชาตธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรมใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม   และปติ  ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนสัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกปติ  และจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                    ๓.  สัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   และ 
อัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรมใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม   และปติ   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนสัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, 
ปติ   และจิตตสมุฏกฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                    ๔.  อัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย  
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         มี  ๒  อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทานดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ศลี ฯลฯ อุโบสถกรรม 
ฯลฯ   กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ดวยจิตท่ีเปนอัปป- 
ติกธรรมแลว  พิจารณา  ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทํากุศลกรรม 
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะท่ีเปนอัปปติกธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ 
ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลออกจากฌานท่ีเปนอัปปติกธรรม  ฯลฯ     ออกจากมรรค  ฯลฯ 
ออกจากผล    กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ดวยจิตท่ีเปนอัปปติก- 
ธรรมแลว   พิจารณา. 
         พระอรยิะท้ังหลาย  กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ดวย 
จิตท่ีเปนอัปปติกธรรมแลว   พิจารณา. 
         นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนอัปปติกธรรม    แกโวทาน,   แก 
มรรค,    แกผล   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ 
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม   และปติใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ดวย 
จิตท่ีเปนอัปปติกธรรม       ครั้นกระทาํจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว  ราคะท่ีเปนอัปปติกธรรม   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม  และปติใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม   และปติ   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
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         อธิปติธรรมที่เปนอัปปติกธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                    ๕.  อัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ   ไดแก 
         บุคคลใหทานดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ    ศีล ฯลฯ    อุโบสถ- 
กรรม ฯลฯ 
         อธิปติ  ฯลฯ  นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสัปปติกธรรม   แก 
โวทาน  แกมรรค   แกผล  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม  และปติใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ดวย 
จิตท่ีเปนสัปปติกธรรม  ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้น    ใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนนแลว   ราคะที่เปนสัปปติกธรรม   ยอมเกิดข้ึน  ทฏิฐิ ฯลฯ 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม   และปติใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
                    ๖.  อัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   และ 
อัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน  ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ  ศีล ฯลฯ   อุโบสถ- 
กรรม   แลวพิจารณาดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม. 
         นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสัปปติกธรรม   แกโวทาน   แก 
มรรค   แกผล   และแกปติ   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม   และปติใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ดวย 
จิตท่ีเปนอัปปติกธรรม     ครั้นกระทําจักษุเปนตนน้ันใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว  ราคะท่ีเปนสัปปติกธรรม  ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ  ทฏิฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม   และปติใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม   และปติ   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๗.  สัปปติกธรรม   และอัปปติกธรรม   เปนปจจัยแก 
สัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         คือ   เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม    และปติใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๘) 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม   และปติใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม   และปติ   ยอมเกิดข้ึน. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๙) 
         เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม   และปติใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม  และปติ  ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                       ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๖๘๖] ๑.  สัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย  
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         คือ   ขันธทั้งหลาย   ที่เปนสัปปติกธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลาย  ที่เปนสัปปติกธรรม  ที่เกิดหลัง  ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๒) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม     ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกปติ 
ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         จุติจิต   ที่เปนสัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกอุปปตติจิต  ที่เปนอัปปติก- 
ธรรม. 
         ภวังค  ที่เปนสัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกอาวัชชนะ. 
         ขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ที่เปนอัปป- 
ติกธรรม. 
         วิบากมโนวิญญาณธาตุ    ที่เปนปติสหคตธรรม   เปนปจจัยแกกิริยา- 
มโนวิญญาณธาตุ. 
         ภวังค  ที่เปนสัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกภวังค  ที่เปนอัปปติกธรรม. 
         กุศลและอกุศล  ที่เปนสัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนอัป- 
ปติกธรรม. 
         กิริยา   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ. 
         ผล  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.  (วาระที่ ๓) 
         ขันธทั้งหลาย  ที่เปนสัปปติกธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลาย  ที่เปนสัปปติกธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ   และปติ  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย.  
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                      ๔.  อัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ปติ  ที่เกิดกอน ๆ  ที่เปนอัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกปติ  ที่เกิด 
หลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม   ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู     แกผลสมาบัติ    ที่เปนอัปปติกธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๕) 
         ปติ   ทีเ่กิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ที่เปนสัปปติกธรรม 
ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         จุติจิต  ที่เปนอัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกอุปปตติจิต   ที่เปนสัปปติก- 
ธรรม. 
         อาวัชชนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่เปนสัปปติกธรรม. 
         ขันธทั้งหลาย  ที่เปนอัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ที่เปนสัปป- 
ติกธรรม. 
         วิบากมโนธาตุ   เปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุ   ที่เปนสัปปติก- 
ธรรม. 
         ภวังค  ที่เปนอัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกภวังค  ที่เปนสัปปติกธรรม. 
         กุศลและอกุศล ที่เปนอัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนสัป- 
ปติกธรรม. 
         กิริยา   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 769 

         ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ      เปนปจจัยแก 
ผลสมาบัติที่เปนสัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                    ๖.  อัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   และ 
อัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ปติ  ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่เปนสัปปติก- 
ธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ   และปติ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                    ๗.  สัปปติกธรรม  และอัปปติกธรรม   เปนปจจัยแก 
สัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม  ที่เกดิกอน ๆ  และปติ  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ที่เปนสัปปติกธรรม     ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
                    ๘.  สัปปติกธรรม  และอัปปติกธรรม   เปนปจจัยแก 
อัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดกอน ๆ  และปติ  เปน 
ปจจัยแกปติ  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         จุติจิต  ที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกอุปปตติจิต  ที่เปน 
อัปปติกธรรม. 
         ภวังคที่เปนสัปปติกธรรม   และปติ  เปนปจจัยแกอาวัชชนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม   และปติ   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ที่ 
เปนอัปปติกธรรม. 
         วิบากมโนวิญญาณธาตุ  ที่เปนสัปปติกธรรม   และปติ   เปนปจจัยแก 
กิริยามโนวิญญาณธาตุ.  
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         ภวังคที่เปนสัปปติกธรรม    และปติ    เปนปจจัยแกภวังค    ที่เปน 
อัปปติกธรรม. 
         กุศลและอกุศล  ที่เปนอัปปติกธรรม  และปติ  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ที่เปนอัปปติกธรรม. 
         กิริยาและปติ เปนปจจัยแกวุฏฐานะ,  ผลและปติ เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                    ๙.  สัปปติกธรรม  และอัปปติกธรรม   เปนปจจัยแก 
สัปปติกธรรม  และอัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม  ที่เกดิกอน ๆ  และปติ  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่เปนสัปปติกธรรม  ที่เกดิหลัง ๆ  และปติ  ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
 

                       ๕. สมนันตรปจจยั  ฯลฯ   ๘.  นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย    ม ี๙ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ.  
 

                                         ๙.  อุปนสิสยปจจัย 
         [๖๘๗] ๑.  สัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
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         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน   ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สัปปติกธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อัปปติกธรรม   และปติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สัปปติกธรรม   และปติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๔.  อัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม   แลวใหทาน    ดวยจิต 
ที่เปนอัปปติกธรรม    ศลี ฯลฯ    อุโบสถกรรม    ยงัฌานท่ีเปนอัปปติกธรรม 
วิปสสนา  มรรค  อภิญญา ฯลฯ  สมาบัติใหเกิด  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ  ปญญา ฯลฯ อภิญญา 
ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ   ทฏิฐิ  ความปรารถนา  สุขทางกาย  ทุกขทางกาย  
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อุตุ  โภชนะ  เสนาสนะ  ปติ  แลวใหทาน   ดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ 
ยังสมาบัติใหเกิด   ฆาสตัว ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ  และปติ   เปนปจจัยแก 
ศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม     แกความปรารถนา     แกสุขทางกาย     แกทกุข 
ทางกาย   แกมรรค   แกผลสมาบัติ   และแกปติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                   ๕.  อัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปูนิสสยะ     อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยปจจัย   ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม   แลวใหทาน    ดวยจิต  
ที่เปนสัปปติกธรรม  ฯลฯ   ออกจากฌานท่ีเปนอัปปติกธรรม  ฯลฯ   กอมานะ 
ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ  เสนาสนะ  ปติ  แลว 
ใหทานดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิด. 
         บุคคลกระทําอทินนาทาน  ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม ฯลฯ  มุสาวาท 
ฯลฯ  ปสุณาวาท ฯลฯ  สมัผัปปลาปวาท ฯลฯ    ตัดชองยองเบา ฯลฯ  ลอบขึ้น 
ไปลักทรัพย ฯลฯ   ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ   ปลนตามทาง ฯลฯ   ทําผิดใน 
ภริยาผูอ่ืน ฯลฯ  ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ  ฆาคนในนิคม ฯลฯ 
         ศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ   และปติ   เปนปจจัยแก 
ศรัทธาที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ   แกปญญา   แกราคะ    แกโมหะ    แกมานะ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 773 

แกทิฏฐิ    แกความปรารถนา    แกมรรค    แกผลสมาบัติ     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                     ๖.  อัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   และ 
อัปปติกธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         เปน  อปุนิสสยปจจัย   ทั้ง ๓ นัย คือ 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัธาท่ีเปนอัปปติกธรรม       แลวใหทานดวยจิต 
ที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิด  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ  ปติ  แลว 
ใหทานดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม ฯลฯ    ยังสมาบัติใหเกิด     ถือเอาของที่เขา 
ไมไดให  ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม. 
         เหมือนวาระท่ี ๒ 
         บุคคลกระทําการฆาคนในนิคม.      ศรัทธาทีเ่ปนอัปปติกธรรม ฯลฯ 
เสนาสนะ  และปติ  เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ   แกปญญา 
แกราคะ   แกโมหะ   แกมานะ   แกทฏิฐิ    แกความปรารถนา   แกมรรค     แก 
ผลสมาบัติ   และแกปติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                      ๗.  สัปปติกธรรม  และอัปปติกธรรม   เปนปจจัยแก 
สัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         เปน  อุปนิสสยปจจัย   ทั้ง ๓ นัย คือ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม และปติ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๘)  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม  และปติ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอัปปติกธรรม   และปติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๙) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม  และปติ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสัปปติกธรรม   และปติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

                                     ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๖๘๘] ๑.  อัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม    ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  ดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ  ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ  โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน 
ปติ  ยอมเกิดข้ึน. 
         เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ    โผฏฐัพพายตนะ      เปนปจจัยแกกาย- 
วิญญาณ 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ.  
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         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม    และแก 
ปติ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                   ๒.  อัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ    โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม ฯลฯ   ยอมยินด ี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น    ราคะท่ีเปนสัปปติกธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม       ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                   ๓.  อัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม    และ 
อัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ   ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม ฯลฯ  ยอมยินด ี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น    ปติและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
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         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม     และปติ 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

                  ๑๑.   ปจฉาชาตปจจัย   ฯลฯ    ๒๔.  อวิคตปจจัย  

         [๖๘๙] ๑.  สัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอานาจของอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  มี ๖ วาระ. 
         พึงกระทําทั้งสหชาตะ  นานาขณิกะ  นานาขณิกะ  มี ๒ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  ม ี๔ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๔ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   ม ี๔ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   มี ๖ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ 
         พึงกระทําเหมือนกับสวิตักกทุกะ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 777 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๖๙๐]  ในเหตุปจจัย  ม ี๔ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี   ๙  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี   ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
อัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ   ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
อาเสวนปจจัย  ม ี๙   วาระ     ในกัมมปจจัย  มี  ๖  วาระ    ในวิปากปจจัย  มี ๙ 
วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ    ในฌาน- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๔ วาระ   ในสมัปยุตตปจจัย  ม ี๖ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ   ในนตัถิปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 

                                             ปจจนยีนัย 
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ 
         [๖๙๑] ๑.  สัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย. 
                    ๒.  สัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  
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เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                    ๓. สัปปติกธรรม   เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   และ 
อัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                    ๔.  อัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                    ๕.  อัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
                    ๖.  อัปปติกธรรม  เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม   และ 
อัปปติกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                   ๗.  สัปปติกธรรม   และอัปปติกธรรม   เปนปจจัยแก 
สัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                   ๘.  สัปปติกธรรม   และอัปปติกธรรม   เปนปจจัยแก 
อัปปติกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                   ๙.  สัปปติกธรรม   และอปัปติกธรรม  เปนปจจัยแก 
สัปปติกธรรมและอัปปติกธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
         แมการนับในปจจนียวิภังค    กเ็หมือนกับสวิตักกทุกะ     ถาหากมีไม 
เสมอกัน   พึงพิจารณาอนุโลมนี้     ตามสมควรแลวพึงนับ     การนับทั้งสองนัย 
นอกน้ีก็พึงนับเชนนี้.  
                                         สัปปติกทุกะ  จบ  
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                                    ๙๐.  ปติสหคตทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๖๙๒] ๑.  ปติสหคตธรรม   อาศัยปติสหคตธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ปติสหคตทุกะ  พึงใหพิสดารโดยนัยดังกลาวมา    เหมือนกับสัปปติก- 
ทุกะ  ไมมีแตกตางกัน  จําแนกวาระ  ไมมีแตกตางกัน. 
                                   ปติสหคตทุกะ  จบ  
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                                       ๙๑.  สุขสหคตทุกะ 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๖๙๓] ๑.  สุขสหคตธรรม    อาศัยสุขสหคตธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสุขสหคตธรรม,   ขันธ ๑  อาศัย 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรมอาศัยสุขสหคตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ สุขและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย  ที่เปนสขุสหคตธรรม. 
         พึงยังสุขสหคตทุกะ   ใหพิสดารเหมือนกับอนุโลมปฏิจจวาระ    แหง- 
สัปปติกทุกะ ฉะน้ัน. 
 

                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๖๙๔]  ในเหตุปจจัย  ม ี๙ วาระ      ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ   ในปุเรชาตปจจัย  มี ๖ วาระ    ในอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ    ในกัมม- 
ปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ.  
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                                          ปจจนียนัย 
                                       ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๖๙๕] ๑.  สุขสหคตธรรม   อาศัยสุขสหคตธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสุขสหคตธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๒) 
         สุข   และ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ. 
                    ๒.  สขุสหคตธรรม  และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม 
อาศัยสุขสหคตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๒   สุข   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสุข- 
สหคตธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                    ๓.  ธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
สุขสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓  ที่ไมใชสุขสหคต- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยสุข  ซึ่งเปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓    และกฏัตตารูป   อาศัยขันธ ๑   ที ่
ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ.  
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         มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
         โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา     ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ      อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
         เหมือนนเหตุปจจัยในสัปปติกทุกะ   ไมมีแตกตางกัน   ปจจัยทั้งปวง 
มี ๙ วาระ. 
    

                               การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๖๙๖]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในนอุปนิสสยปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจ- 
ฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๔ 
วาระ ในนวิปากปจจัย มี  ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริย- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๖ วาระ  ในนมคัคปจจัย  มี ๙ วาระ ใน 
นสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
         แมการนับทั้งสองนัยนอกนี้      ก็พึงกระทําอยางน้ี     แมสหชาตวาระก็ 
เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
         ปวัตติก็ดี   ปฏิสนธิก็ดี  ในปจจยวาระ  พึงใหพิสดาร  สวนหทยวัตถ ุ
พึงใหพิสดารในปวัตติ  เหมือนปจจยวารปจจนียะ  ในสัปปติกทุกะ   โมหะ  ม ี
๑ วาระ เทานั้น    เหมือนในสัปปติกทุกะ. 
         นิสสยวาระก็ดี   สังสัฏฐวาระก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําเหมือน 
สัปปติกทุกะ  ฉะนั้น.  
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                                            ปญหาวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑.  เหตุปจจัย 
         [๖๙๗] ๑.  สุขสหคตธรรม     เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๔ วาระ. 
         ในอารัมมณปจจัยก็ดี   ในอธิปติปจจัยก็ดี  เหมือนกับสัปปติกทุกะ 
ตางกัน   แตคําวา   สุขะ   ดังน้ี 
 

                                       ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๖๙๘] ๑.  สุขสหคตธรรม     เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม    ทีเ่กิดกอน ๆ    เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๒) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม   ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกสุข 
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         จุติจิตที่เปนสุขสหคตธรรม  เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีไมใชสุขสหคต- 
ธรรม.  
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         ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม   เปนปจจัยแกอาวัชชนะ. 
         กายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคตธรรม   เปนปจจัยแกวิบากมโนธาตุ. 
         วิบากมโนวิญญาณธาตุ    ที่เปนสขุสหคตธรรม    เปนปจจัยแกกิริยา- 
มโนวิญญาณธาตุ. 
         ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม  เปนปจจัยแกภวังคที่ไมใชสุขสหคตธรรม. 
         กุศลและอกุศล  ที่เปนสุขสหคตธรรม   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ที่ไมใช 
สุขสหคตธรรม. 
         กิริยา   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ. 
         ผล   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๓) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม   ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ  และสุข    ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชสุขสหคตธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม  ที่เกิดกอน ๆ ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๕-๖) 
         ทั้งสามวาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖)  เหมือนกับสัปปติกทุกะ. 
                     ๗.  สขุสหคตธรรม  และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม 
เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม   ที่เกิดกอน ๆ  และสุข   เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม    ที่เกิดหลัง ๆ     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๘) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม   ที่เกิดกอน ๆ    และสุขเปนปจจัย 
แกสุขที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนนัตรปจจัย. 
         จุติจิตที่เปนสุขสหคตธรรม   และสุข    เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีไมใช 
สุขสหคตธรรม. 
         ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม   และสุข    เปนปจจัยแกอาวัชชนะ. 
         กายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคตธรรม   และสุข    เปนปจจัยแกวิบากมโน- 
ธาตุ. 
         วิบากมโนวิญญาณธาตุ   ที่เปนสุขสหคตธรรม   และสุข    เปนปจจัย 
แกกิริยามโนวิญญาณธาตุ. 
         ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม    และสุข      เปนปจจัยแกภวังคที่ไมใชสุข- 
สหคตธรรม. 
         กุศลและอกุศล  ที่เปนสุขสหคตธรรม  และสุข   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม. 
         กิริยา  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ. 
         ผล   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๙)  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม   ที่เกิดกอน ๆ    และสุขเปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ   และสุข    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
 

                        ๕.  สมนันตรปจจัย   ฯลฯ    ๘.  นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย 
 

                                       ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๖๙๙] ๑.  สขุสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม    แลวใหทานดวยจิต 
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม.   ยังศีล ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิด  กอมานะ  ถือทิฏฐิ.  
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         บุคคลเขาไปอาศัยศีล      ที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ    ปญญา ฯลฯ 
ราคะ  ความปรารถนา  สขุทางกาย  ทุกขทางกาย   อุตุ  โภชนะ ฯลฯ  เสนา- 
สนะ     สุข     แลวใหทานดวยจิตท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ    ฆาสัตว ฯลฯ 
ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ  เสนาสนะ  และสุข     เปนปจจัย 
แกศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ   แกปญญา    แกราคะ   แกโทสะ     แก 
ความปรารถนา    แกสุขทางกาย     แกทุกขทางกาย    แกมรรค    แกผลสมาบัติ 
และแกสุข    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                        ๕.  ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม     เปนปจจัยแกสุข- 
สหคตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม    แลวใหทานดวยจิต  
ที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิด  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ  ปญญา ฯลฯ  ราคะ 
ความปรารถนา   สุขทางกาย ฯลฯ   เสนาสนะ   สขุ   แลวใหทานดวยจิตท่ีเปน 
สุขสหคตธรรม ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิด   ถือเอาของที่เขามิไดให  ดวยจิตท่ีเปน 
สุขสหคตธรรม   มุสาวาท ฯลฯ   ปสณุาวาท ฯลฯ   สัมผัปปลาปวาท ฯลฯ   ตัด 
ชองยองเบา ฯลฯ ลอบข้ึนไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตาม 
ทาง ฯลฯ ทําผิดในภริยาผูอ่ืน ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ  
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         ศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ   เสนาสนะและสุข   เปนปจจัยแก 
ศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม  ฯลฯ   แกปญญา   แกราคะ  แกโมหะ   แกมานะ 
แกทิฏฐิ   แกความปรารถนา   แกสุขทางกาย    แกมรรค   แกผลสมาบัติ     ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๖.  ธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม     เปนปจจัยแกสุข- 
สหคตธรรม     และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย  
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม    แลวใหทานดวยจิต 
ที่เปนสุขสหคตธรรม   มอีธิบายเหมือนขอความตามบาลี   ตอนท่ี ๒   กอมานะ 
ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ สุข แลว 
ใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิด  ถือเอาของที่เขามิไดใหดวยจิตท่ีเปนสุขสหคต- 
ธรรม ฯลฯ 
         ศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ  และสุข  เปนปจจัยแก 
ศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ   แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกมรรค 
แกผลสมาบัติ   และแกสุข   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๗.  สขุสหคตธรรม  และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม 
เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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                                         ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๗๐๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ    หทยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  ดวยจิตท่ีไมใชสุขสหคตธรรม    ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ 
         โผฏฐัพพายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ   กายายตนะ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชสุขสหคตธรรม   และสุข 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม     เปนปจจัยแกสุข- 
สหคตธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  ดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม     ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะ  
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ปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะท่ีเปนสุขสหคตธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทฏิฐิ  ยอม 
เกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
         หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชสุขสหคตธรรม   เปนปจจัยแกสุข- 
สหคตธรรม    และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม    ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ   ดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม    ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น  สุขและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม    และสุข 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

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

                    ๑๔.  วิปากปจจัย   ฯลฯ     ๒๔.  อวิคตปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย   มี ๔ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย  มี ๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   ม ี๔ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  ม ี๖ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย   มี  ๙ วาระ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 793 

                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๗๐๒]  ในเหตุปจจัย     ม ี๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ    ในปเุรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย  มี ๖ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๔  วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๙  วาระ  ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๔ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
         ปจจนียวิภังคก็ดี  การนับก็ดี พึงทําเหมือนสัปปติกทุกะ  ดวยประการ 
ฉะน้ี   แมถามีความสงสัย   พึงดูอนุโลมวาระ   แลวนับ. 
                                        สุขสหคตทุกะ  จบ  
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                                  ๙๒.  อุเบกขาสหคตทุกะ 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑.  เหตุปจจัย 
         [๗๐๓] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม    อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัยอุเบกขา- 
สหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  อุเบกขา  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขา- 
สหคตธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๓.  อุเบกขาสหคตธรรม    และธรรมที่ไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม  อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   อุเบกขา  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ที่เปน 
อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๔.  ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑  ที่ไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยอุเบกขา. 
         ในปฏสินธิขณะ    ขันธ ๓    และกฏัตตารูป    อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใช 
อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  กฏัตตารูป  อาศัยอุเบกขา. 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         หทยวัตถุ   อาศัยอุเบกขา,   อุเบกขา  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ    อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
         เหมือนกับสัปปติกทุกะ  ในอนโุลม  มี ๙ วาระ. 
 

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

                                            ปจจนียนัย 
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
        [๗๐๕] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม    อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๒    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนอุเบกขาสหคตธรรม    ซึ่งเปน 
อเหตุกะ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัยอุเบกขา- 
สหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  อุเบกขา  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลาย  ที่เปนอุเบกขา- 
สหคตธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  อุเบกขาสหคตธรรม    และธรรมที่ไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม  อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ  ๒,   อุเบกขา   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปน 
อุเบกขาสหคตธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม    อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑   ที่ไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม    ซึ่งเปนอเหตุกะ   ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกะปฏิสนธิขณะ ฯลฯ หทยวัตถุ  อาศัยอุเบกขา,   อุเบกขา 
อาศัยหทยวัตถุ.  
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         ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                    ๕.  อุเบกขาสหคตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยอุเบกขา  ซึ่งเปนอเหตุกะ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยอุเบกขา. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม 
อาศัยหทยวัตถุ. 
         โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยอุเบกขา 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๖.  อุเบกขาสหคตธรรม   และธรรมท่ีไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย 
         คือ   สมัปยุตตขันธทั้งหลาย    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยอุเบกขา 
ซึ่งเปนอเหตุกะ. 
         สัมปยตุตขันธทั้งหลาย  อาศัยอุเบกขาซึ่งเปนอเหตุกะ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   สัมปยตุตขันธทั้งหลาย   และกฏัตตารูป  อาศัย 
อุเบกขา. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ    สัมปยุตตขันธทั้งหลาย    อาศัยอุเบกขา, 
กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัย 
หทยวัตถุ  กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  อุเบกขา   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย   อาศัย 
หทยวัตถุ. 
                    ๗.  อุเบกขาสหคตธรรม    อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๒    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนอุเบกขาสหคตธรรม    ซึ่งเปน 
อเหตุกะ   และอุเบกขา ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอุเบกขาสหคต- 
ธรรม   และอุเบกขา ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
         ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ 
และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และอุเบกขา. 
                    ๘.  ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัยอุเบกขา- 
สหคตธรรม  และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
นเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ   และอุเบกขา. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม   ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ   และมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   อุเบกขา    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขา- 
สหคตธรรมและหทยวัตถุ. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขา- 
สหคตธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๙.  อุเบกขาสหคตธรรม   และธรรมท่ีไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม  อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม   และธรรมท่ีไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอุเบกขา 
ซึ่งเปนอเหตุกะ  และอุเบกขา ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ขันธ ๒  อาศัยขันธ  ๑   ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ 
และอุเบกขา ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม   ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ,  อุเบกขาเเละมหาภูตรูปท้ังหลาย. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปน 
อุเบกขาสหคตธรรม   และอุเบกขา ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม   และอุเบกขา. 
         จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม   ซึ่ง 
เปนอเหตุกะ,   อุเบกขา  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๒  และกฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม   และอุเบกขา ฯลฯ  ขันธ ๒.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 800 

         ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม    และอุเบกขา ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม,    อุเบกขา 
และมหาภูตรูป. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
         ขันธ ๒    และอุเบกขา    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม, 
อุเบกขา   และหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
 

                                การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๐๖]   ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ 
วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ 
วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ   ในนมัคค- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๖ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองวาระนอกน้ีก็ดี   สหชาตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 801 

                                            ปจจยวาระ 
                                             อนุโลมนัย  

                                           ๑. เหตุปจจัย 
         [๗๐๗]  ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม    อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ  ๒, 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         เหมือนกับสวิตักกทุกะในปจจยวาระ  ตางกันท่ีคําวา  อุเบกขา. 
         พึงกระทํา ๙ วาระทั้งปวง  ทั้งปฏิสนธิ,  ปวัตติ   และหทยวัตถุ. 
 

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

                                             ปจจนยีนัย 
                                         ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๗๐๙] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม    อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนอุเบกขาสหคตธรรม     ซึ่งเปน 
อเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
         พึงกระทําทั้ง   ๙ วาระ   โดยนัยดังกลาวมานี้,    ปวัตติ   และปฏิสนธ ิ
พึงกระทําเหมือนสวิตักกทุกะ  โมหะ  มี ๓ นัยเหมือนกัน  แมหทยวัตถุ  ก็พึง 
กระทําในปวัตติ. 
 

                               การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๑๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ 
วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย มี ๑ 
วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคค- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  นสิสยวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                            สังสฏัฐวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                          ๑.  เหตุปจจัย 
         [๗๑๑] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม   เจือกับอุเบกขาสหคตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ ขันธ ๒ เจือกับขันธ  ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทําเหมือนกับ  สวิตักกทุกะ. 
 

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

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

                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๑๔]   ในนเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ    ในนอธปิติปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๖ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย ๖ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๖ วาระ   ใน 
นวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงกระทําอยางนี้.  
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                                             ปญหาวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                           ๑.  เหตุปจจัย 
         [๗๑๕] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
         พึงกระทํา ๔ วาระ  อยางนี้เหมือนกับสวิตักกทุกะ. 
 

                           ๒.  อารัมมณปจจัย   ๓.  อธิปติปจจัย 
          [๗๐๖] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         อารัมมณปจจัยก็ดี    อธิปติปจจัยก็ดี    พึงใหพิสดารเหมือนกับสัปป- 
ติกทุกะ  ตางกันแตคําวา  อุเบกขา. 
 

                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๗๑๗] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย  
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         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม    ที่เกิดกอน ๆ     เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                      ๒.  อุเบกขาสหคตธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
อุเบกขาสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย 
แกอุเบกขาที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         จุติจิต   ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม    เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีไมใช 
อุเบกขาสหคตธรรม. 
         อาวัชชนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม. 
         วิบากมโนธาตุ   เปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุ  ที่ไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม. 
         ภวังคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม    เปนปจจัยแกภวังคที่ไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม. 
         กุศลและอกุศล   ทีเ่ปนอุเบกขาสหคตธรรม   เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่ 
ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม. 
         กิริยา   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ. 
         ผล   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ. 
         เนวสัญญานาสัญญายตนะ   ของบุคคลผูออกจากนิโรธ    เปนปจจัยแก 
ผลสมาบัติ   ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                    ๓.  อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคต 
ธรรม     และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ   และอุเบกขา   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  อุเบกขาที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกอุเบกขาที่เกิดหลัง ๆ    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรมที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม     ที่เกิดหลัง ๆ       ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
         จุติจิต  ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม   เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีไมใช 
อุเบกขาสหคตธรรม. 
         อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู. 
         อนุโลม  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๕) 
         อุเบกขาที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคต-  
ธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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         จุติจิต  ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม     เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปน 
อุเบกขาสหคตธรรม. 
         ภวังคที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม   เปนปจจัยแกอาวัชชนะ. 
         กายวิญญาณธาตุ  เปนปจจัยแกวิบากมโนธาตุ. 
         วิบากมโนวิญญาณธาตุ   ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    เปนปจจัยแก 
กิริยามโนวิญญาณธาตุ. 
         ภวังคที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอุเบกขา- 
สหคตธรรม. 
         กุศลและอกุศล  ทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม    เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ี 
เปนอุเบกขาสหคตธรรม. 
         กิริยา   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ. 
         ผล   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                    ๖.  ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    เปนปจจัยแก 
อุเบกขาสหคตธรรม    และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   อุเบกขาท่ีเกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขา- 
สหคตธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ   และอุเบกขา   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                    ๗.  อุเบกขาสหคตธรรม   และธรรมท่ีไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม    เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย  
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         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม    ที่เกิดกอน ๆ      และ 
อุเบกขา   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม    ที่เกิดหลงั ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๘) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม   ที่เกดิกอน ๆ   และอุเบกขา 
เปนปจจัยแกอุเบกขาที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         จุติจิต     ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม     และอุเบกขา     เปนปจจัยแก 
อุปปตติจิตท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม. 
         อาวัชชนะ  และอุเบกขา  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่ไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม. 
         วิบากมโนธาตุและอุเบกขา  เปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุ. 
         ภวังคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม    และอุเบกขา    เปนปจจัยแกภวังค 
ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม. 
         กุศลและอกุศล   ทีเ่ปนอุเบกขาสหคตธรรม   และอุเบกขา   เปนปจจัย 
แกวุฏฐานะท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม. 
         กิริยาและอุเบกขา   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ. 
         ผลและอุเบกขา   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ. 
         เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธและอุเบกขา เปน 
ปจจัยแกผลสมาบัติที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๙) 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม   ที่เกดิกอน ๆ    และอุเบกขา 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม     ที่เกิดหลัง ๆ       และ 
อุเบกขา  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   มี  ๙ วาระ. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
 

                                      ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๗๑๘] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม   เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสยยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม       แลวใหทาน 
ดวยจิตท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม. 
         สมาทานศีล ฯลฯ     อุโบสถกรรม ฯลฯ  ยังฌานที่ไมใชอุเบกขาสหคต- 
ธรรม ฯลฯ  ยังวิปสสนา ฯลฯ   ยังมรรค ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน   กอมานะ 
ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล  ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ 
ราคะ   โทสะ  โมหะ   มานะ   ทิฏฐิ   ความปรารถนา  สุขทางกาย  ทุกขทางกาย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 811 

อุตุ   โภชนะ ฯลฯ   เสนาสนาะ   อุเบกขา   แลวใหทานดวยจิตท่ีไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  ฆาสัตว ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธาที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ    เสนาสนะ     และอุเบกขา 
เปนปจจัยแกศรัทธาที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ     แกปญญา    แกราคะ 
แกความปรารถนา   แกสขุทางกาย   แกทุกขทางกาย   แกมรรค   แกผลสมาบัติ 
และแกอุเบกขา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม   เปนปจจัยแก 
อุเบกขาสหคตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         เปนอุปนิสสยปจจัยแมทั้งสาม  คือ   บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใช 
อุเบกขาสหคตธรรม  แลวใหทาน  ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ  ยงั 
สมาบัติใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล   ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ    เสนาสนะ 
อุเบกขา    แลวใหทานดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ     ยังสมาบัติให 
เกิดข้ึน  ถือเอาของที่เขามิไดใหดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ    มสุา- 
วาท ฯลฯ   ปสุณาวาท ฯลฯ   ผรุสวาจา ฯลฯ   สัมผัปปลาปวาท   ตัดชองยอง 
เบา ฯลฯ   ลอบข้ึนไปลักทรัพย ฯลฯ   ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ   ดักปลนตาม 
ทาง ฯลฯ ผิดในภริยาผูอ่ืน ฯลฯ  ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ  ฆาคนในนิคม ฯลฯ 
         ศรัทธาที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ฯลฯ   เสนาสนะ     และอุเบกขา 
เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ    แกความปรารถนา ฯลฯ 
แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                     ๖.  ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    เปนปจจัยแก 
อุเบกขาสหคตธรรม    และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
         เปนอุปนิสสยปจจัย   ทั้ง ๓ นัย  มีคําอธิบายเหมือนบาลีตอนที่สอง. 
                     ๗.  อุเบกขาสหคตธรรม   และธรรมท่ีไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม    เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
 

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

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

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๗๒๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ     ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในกัมมปจจัย  ม ี๖ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ  
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ในอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๔ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ.   ในอัตถิปจจัย  
มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  
มี ๙ วาระ. 
         ปจจนียวิภังคก็ดี     การนับสามนัยนอกนี้ก็ดี     พึงกระทําเหมือนกับ 
สัปปติกทุกะ  โดยนัยดังกลาวมาแลว. 
                                     อุเบกขาสหคตทุกะ   จบ  
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                                        ๙๓. กามาวจรทุกะ 
                                             ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑.  เหตุปจจัย 
         [๗๒๒] ๑.  กามาวจรธรรม    อาศัยกามาวจรธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                                                  ฯลฯ 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ในปฏิสนธิขณะ    ขันธทัง้หลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม   อาศัย 
หทยวัตถุ. 
                    ๓.  กามาวจรธรรม   และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
อาศัยกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ในปฏิสนธิขณะ    ขันธทัง้หลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม   อาศัย 
หทยวัตถุ. 
         กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                   ๔.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
กามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                   ๕.  กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม. 
                   ๖.  กามาวจรธรรม   และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชกามาวจร- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                   ๗.  กามาวจรธรรม   อาศัยกามาวจรธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม 
และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชกามาวจรธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
                    ๙.  กามาวจรธรรม   และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
อาศัยกามาวจรธรรม     และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม     เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชกามาวจรธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         กฏัตตารูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                                                   ฯลฯ 
  

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๗๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจั  มี ๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๔ วาระ    ในปเุรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ 
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัตถปิจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถปิจจัย  มี ๔ วาระ 
ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                             ปจจนยีนัย 
                                         ๑.   นเหตุปจจัย 
         [๗๒๔] ๑.  กามาวจรธรรม    อาศัยกามาวจรธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนกามาวจร- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว 
         โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 

                                     ๒.   นอารัมมณปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                                        ๓.   อธิปติปจจัย 
         [๗๒๕] ๑.  กามาวจรธรรม    อาศัยกามาวจรธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
กามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ   อธิปติธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใช 
กามาวจรธรรม.  
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         ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชกามาวจรธรรม    ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                   ๕.  กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม   ซึง่ 
เปนวิบาก. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                   ๖.  กามาวจรธรรม   และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชกามาวจร- 
ธรรม  ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                   ๗.  กามาวจรธรรม  อาศัยกามาวจรธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม  ซึ่ง 
เปนวิบาก   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         สองวาระ  (วาระที่ ๘-๙)  ที่เหลอืนอกน้ี  พึงกระทําใหปรากฏ.  
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                ๔.  นอนันตรปจจัย  ฯลฯ   ๘.  นปจฉาชาตปจจัย 
         ฯลฯ  เพราะนอนันตรปจจัย  ฯลฯ 
         ฯลฯ  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         ฯลฯ  เพราะนปจฉาชาตปจจัย 
 

                                       ๙.  นอาเสวนปจจัย 
         [๗๒๖] ๑.  กามาวจรธรรม    อาศัยกามาวจรธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนอาเสวนปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
กามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม   ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๕.  กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๖) 
         ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชกามาวจรธรรม 
ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ  ขันธ ๒.  
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         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ๓ วาระท่ีเหลือนอกนี้   พึงกระทําใหปรากฏ. 
  

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๒๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙  วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
นอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
         การนับที่เหลือ ๒ นัยนอกนี้ก็ดี  สหชาตวาระก็ดี  พึงกระทํา.  
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                                            ปจจยวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑.  เหตุปจจัย 
         [๗๒๘] ๑.  กามาวจรธรรม    อาศัยกามาวจรธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนกามาวจร- 
ธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถงึอัชฌัตติกมหาภูตรูป. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนกามาวจรธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  กามาวจรธรรม   และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
อาศัยกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม    อาศัยหทยวัตถุ    จิตต- 
สมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                   ๔.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
กามาวจรธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖) 
เหมือนกับปฏิจจวาระ 
                   ๗.  กามาวจรธรรม   อาศัยกามาวจรธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม 
และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชกามาวจรธรรม    และหทยวัตถุ 
ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                   ๙.  กามาวจรธรรม   และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
อาศัยกามาวจรธรรม     และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม     เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ทีไ่มใชกามาวจรธรรม   และหทยวัตถุ 
ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม     และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ. 
                                                    ฯลฯ  
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                                 การนับจานวนวาระในอนุโลม 
         [๗๒๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี  ๔ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย  มี 
๔ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย มี ๖ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี 
๔ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  ม ี ๔  วาระ    ในกัมมปจจัย   มี ๙ วาระ ฯลฯ   ใน 
อวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.  
 

                                               ปจจนยีนัย 
                                            ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๗๓๐]  ๑.  กามาวจรธรรม    อาศัยกามาวจรธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ฯลฯ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนกามาวจรธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
         อเหตุกปฏิสนธิ ฯลฯ   ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
         จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนกามาวจรธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ   อาศัยหทยวัตถุ. 
         โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลาย  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 

                                         ๒.  นอารัมมณปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 825 

                                        ๓.  นอธิปติปจจัย 
         [๗๓๑] ๑.  กามาวจรธรรม    อาศัยกามาวจรธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ ฯลฯ  ขันธ ๑  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ   อธิปติธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๓.  กามาวจรธรรม   และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
อาศัยกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก อาศัยหทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
กามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ   เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
                    ๗.  กามาวจรธรรม  อาศัยกามาวจรธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม    เกิดขึ้น    เพราะนอธิปติปจจัย    เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
         พึงกระทํามูล.  (วาระที่ ๘)  
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         อธิปติธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามา- 
วจรธรรมและหทยวัตถุ. 
         ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชกามาวจรธรรม    ซึ่งเปนวิบาก   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๙) 
         ขันธ ๓   อาศัยขันธ  ๑   ที่ไมใชกามาวจรธรรม   ซึ่งเปนวิบาก   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม   ซึ่งเปน 
วิบาก   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

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

                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๓๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ    ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ    ในนสมนันตร-  
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ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ 
วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
นกัมมปจจัย มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ 
วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ   ในนมัคค- 
ปจจัย มี ๑ วาระ    ในนสมัปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ    ในนวิปปยตุตปจจัย  ม ี
๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  นสิสยวาระก็ดี  พึงกระทํา.  
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                                          สังสฏัฐวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๗๓๓]  ๑.  กามาวจรธรรม   เจือกับกามาวจรธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม  เจือกับธรรมท่ีไมใช 
กามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

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

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

                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๓๖]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอธปิติปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๒ วาระ    ในนกมัมปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี  ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกจากน้ีก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงกระทําอยางนี้.  
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                                           ปญหาวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย        
         [๗๓๗]  ๑.   กามาวจรธรรม  เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                       ๓.   ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล.   (วาระท่ี ๔)  
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         เหตุทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

                                         ๒.  อารมัมณปจจัย 
         [๗๓๘] ๑.  กามาวจรธรรม  เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม พิจารณาซ่ึงกุศล- 
กรรมท่ีเคยสั่งสมไวในกาลกอน,   ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภ 
กุศลกรรมนัน้  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู,   พิจารณาโวทาน,   กิเลสที่ละแลว 
ฯลฯ   กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ    กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยสั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ 
         พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนกามาวจรธรรม 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
                     ๒.  กามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนกามาวจรธรรม   ดวย 
เจโตปริยญาณ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนกามาวจรธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ     แก 
เจโตปริยญาณ   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาค- 
ตังสญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  นพิพาน   เปนปจจัยแกมรรค  แกผล   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีไมใชกามาวจรธรรม ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
         อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ  อากิญจัญญาย- 
ตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ    แก 
เจโตปริยญาณ   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาค- 
ตังสญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                     ๔.   ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลออกจากฌาน   แลวพิจารณาฌาน  ยอมยินดี   ยอมเพลิด- 
เพลินยิ่ง  เพราะปรารภฌานน้ัน   ทฏิฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค  พิจารณามรรค  ผล ฯลฯ พิจารณา 
นิพพาน. 
         นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,     แกอาวัชชนะ  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         บุคคลพิจารณาอากาสานัญจายตนะ,        พิจารณาวิญญาณัญจายตนะ, 
พิจารณาอากิญจัญญายตนะ     พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ,    พิจารณา  
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ทิพยจักษุ,    พิจารณาทิพโสตธาตุ,    พิจารณาอิทธิวิธญาณ,    เจโตปริยญาณ 
ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ฯลฯ   ยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ    พิจารณาอนาค- 
ตังสญาณ,    ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม     โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                           ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๗๓๙]  ๑.  กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ   สหชาตาธิปติ 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
         ใหทาน ฯลฯ    ศลี ฯลฯ    อุโบสถกรรม ฯลฯ    กุศลกรรมท้ังหลาย 
ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน     กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนน  แลวพิจารณา   ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทํากุศลกรรม 
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
         พระเสขบุคคลท้ังหลายกระทําโคตรภูใหหนักแนน        แลวพิจารณา 
กระทาโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ   หทย- 
วัตถุ  ขันธทัง้หลายท่ีเปนกามาวจรธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้น 
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ    ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน.  
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         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูป   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         นิพพาน   เปนปจจัยแกมรรค   แกผล   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม        เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ    และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลออกจากฌานแลว      กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลวพิจารณา   ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําฌานนั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทิฏฐิ ฯลฯ 
         พระอรยิะทั้งหลายออกจากมรรค   กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  แลวพิจารณา,  ออกจากผล ฯลฯ  กระทํานิพพานใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  แลวพิจารณา.  
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         นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,    ดวยอํานาจของอธิปติ 
ปจจัย. 
         บุคคลกระทําอากาสานัญจายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนน    แลว 
พิจารณา  กระทําวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ  อากิญจัญญายตนะ   เนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ  ทิพยจักษุ  ทิพโสตธาตุ   อิทธิวิธญาณ ฯลฯ   กระทําอนาคตัง- 
สญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนน   แลวพิจารณา. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพรากระทําขันธทั้งหลาย    ที ่
ไมใชกามาวจรธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว      ครัน้กระทําขันธนั้น 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม       เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรม  และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม       เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                                           ๔.  อนันตรปจจยั 
         [๗๔๐] ๑.  กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนกามาวจรธรรม   ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม  ทีเ่กิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู,   อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน,  อาวัชชนะ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๒.  กามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ    จุติจิตที่เปนกามาวจรธรรม     เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีไมใช 
กามาวจรธรรม. 
         อาวัชชนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนกามาวจรธรรม        เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่ไมใช 
กามาวจรธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         บริกรรมแหงปฐมฌาน     เปนปจจัยแกปฐมฌาน      ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย  ฯลฯ  บริกรรมแหงจตุตถฌาน ฯลฯ  บรกิรรมแหงเนวสัญญนา- 
สัญญายตนะ ฯลฯ   แหงทิพยจักษุ ฯลฯ   แหงทิพโสตธาตุ ฯลฯ   แหงอิทธิ- 
วิธญาณ ฯลฯ    แหงเจโตปริยญาณ ฯลฯ    แหงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ 
แหงยถากัมมูปคญาณ  ฯลฯ   บรกิรรมแหงอนาคตังสญาณ   เปนปจจัยแกอนาค- 
ตังสญาณ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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         โคตรภู,   เปนปจจัยแกมรรค,    โวทานเปนปจจัยแกมรรค    อนุโลม 
เปนปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         มรรค  เปนปจจัยแกผล,  ผลเปนปจจัยแกผล,  เนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ     เปนปจจัยแกผลสมาบัติ      ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  จุติจิตที่ไมใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกอุปปตติจิต    ที่เปน 
กามาวจรธรรม. 
         ภวังคที่ไมใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกอาวัชชนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม        เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน 
กามาวจรธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         ฯลฯ     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
         ฯลฯ     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ 
         ฯลฯ     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๖ วาระ 
         ฯลฯ     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ  
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                                        ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๗๔๑] ๑.  กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรม  แลวใหทาน  ศลี ฯลฯ 
อุโบสถกรรม  ฯลฯ  ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ   ปญญา ฯลฯ   ราคะ 
ความปรารถนา  สุขทางกาย   ทุกขทางกาย    อุตุ    โภชนะ  ฯลฯ    เสนาสนะ 
แลวใหทาน ฯลฯ   ยังวิปสสนา ฯลฯ   ฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธาที่ 
เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ   แกความปรารถนา   แกสุขทางกาย  แกทุกขทางกาย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  กามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี  ๒  อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรมแลว      ยังฌานที่ไมใช 
กามาวจรธรรม    ใหเกิดข้ึน   ยังมรรค ฯลฯ   ยังอภิญญา ฯลฯ   ยังสมาบัติให 
เกิดข้ึน.  
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         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ     เสนาสนะ     แลว 
ยังฌานที่ไมใชกามาวจรธรรมใหเกิดข้ึน   ยังมรรค ฯลฯ   ยังอภิญญา ฯลฯ   ยัง 
สมาบัติใหเกิดข้ึน 
         ศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ    เสนาสนะ    เปนปจจัยแกศรัทธา 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ    แกปญญา    แกมรรค     แกผลสมาบัติ     ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         บริกรรมแหงปฐมฌาน    เปนปจจัยแกปฐมฌาน ฯลฯ     แหงจตตุถ- 
ฌาน ฯลฯ   แหงอากาสานัญจายตนะ ฯลฯ  แหงปฐมมรรค ฯลฯ  บรกิรรมแหง 
จตุตถมรรค  เปนปจจัยแกจตุตถมรรค. 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชกามาวจรธรรม    แลวยังฌานท่ีไมใช 
กามาวจรธรรมใหเกิดข้ึน  ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ    ปญญา     แลวยัง 
ฌานท่ีไมใชกามาวจรธรรมใหเกิดข้ึน    ยังมรรค ฯลฯ   ยังอภิญญา ฯลฯ   ยัง 
สมาบัติ  ใหเกิดข้ึน.  
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         ศรัทธาที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ    ปญญา    เปนปจจัยแกศรัทธา 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ    แกปญญา    แกมรรค    แกผลสมาบัติ     ดวย  
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         ปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ 
ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน ฯลฯ อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญ- 
จายตนะ,  อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัยแก   เนวสัญญานาสัญญายตนะ   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         ปฐมมรรค   เปนปจจัยแก  ทุติยมรรค,    ทุติยมรรค   เปนปจจัยแก 
ตติยมรรค,  ตติยมรรค   เปนปจจัยแกจตุตถมรรค,   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
         มรรค  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ    อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชกามาวจรธรรม  แลวใหทาน ฯลฯ ศลี 
ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถอืทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ  ปญญา แลวใหทาน 
ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถือทิฏฐิ.  
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         ศรัทธา   ที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ   ปญญา   เปนปจจัยแกศรัทธา 
ที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ   แกปญญา   แกราคะ   แกความปรารถนา  แกสขุ 
ทางกาย   แกทุกขทางกาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว   พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลาย 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
         มรรค   เปนปจจัยแกอัตถิปฏิสัมภิทา  แกธรรมปฏิสัมภิทา   แกนิรุตติ- 
ปฏิสัมภิทา  แกปฏิภาณปฏิสัมภิทา  แกฐานาฐานโกสัลละ  ของพระอริยะท้ังหลาย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         ผลสมาบัติ   เปนปจจัยแกสุขทางกาย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

                                          ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๗๔๒]  ๑.  กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ   ฯลฯ   หทยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน. 
          รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ    โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
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         จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ฯลฯ  กายายตนะ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม     ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                      ๒.  กามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม     ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

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

                                       ๑๓.   กัมมปจจัย 
         [๗๔๓] ๑.  กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ ฯลฯ  
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                    ๒.   ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม  ดวยอานาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ ฯลฯ 
                    ๓.   ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ  ฯลฯ 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรม   และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม    ดวยอํานาจของกัมม- 
ปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ ฯลฯ 
 

               ๑๔.  วิปากปจจัย   ฯลฯ   ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย  ม ี๔ วาระ 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย   มี ๔ วาระ 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๔ วาระ 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย  ม ี๔ วาระ 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจยั   มี ๔ วาระ 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   ม ี๒ วาระ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 844 

                                    ๒๐.  วิปปยตุตปจจัย 
         [๗๘๔] ๑.  กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ   ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                      ๒.  กามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกามา- 
วจรธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ   หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชกามา- 
วจรธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน   ปจฉาชาตะ  ไดแก  
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         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 

                                        ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๗๔๕] ๑.  กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ   อินทรยิะ ฯลฯ 
                      ๒.  กามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน     สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ   หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามา- 
วจรธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         ฯลฯ  เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ  เหมือนกับปุเรชาตปจจัย. 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ ฯลฯ 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
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         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ    และ   ปจฉาชาตะ    เหมือนกับ 
วิปปยุตตปจจัย. 
                    ๕.   ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม  เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรม    และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย   เหมอืนกับปฏิจจวาระ. 
                    ๖.  กามาวจรธรรม   และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,   ปจฉาชาตะ   รวมกับ   อาหาระ 
และรวมกับ   อินทริยะ 
         ที่เปน   สหชาตะ   ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม    และมหาภูตรูปทั้งหลาย    เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม  และกวฬีการาหาร  เปนปจจัยแก 
กายน้ี    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม    รูปชีวิตินทรีย    เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                    ๗.  กามาวจรธรรม   และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
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         มี ๒  อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธ ๑   ที่ไมใชกามาวจรธรรม  และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธ ๒  ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิคตปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๗๔๖]   ในเหตุปจจัย   ม ี๔ วาระ    ในอารมัมณปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี  ๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย    มี ๗ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย มี ๔ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๔ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอินทริยปจจัย  มี ๔ วาระ ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๔ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี  ๔ วาระ   ในวิคตปจจัย มี  ๔  วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ.  
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                                        ปจจนียนัย 
                                การยกปจจัยในปจจนยีะ 
         [๗๔๗] ๑.  กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                    ๒.  กามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกามา- 
วจรธรรม  ดวยอานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                    ๓.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                   ๕.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   เปนปจจัยแกกามา- 
วจรธรรม  และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                   ๖.  กามาวจรธรรม   และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหาร- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                   ๗.  กามาวจรธรรม   และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม    ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

                              การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๔๘]   ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๗ วาระ    ในนสหชาตปจจัย มี ๖ วาระ    ในนอัญญมญัญปจจัย มี 
๖ วาระ   ในนนิสสยปจจัย มี ๖ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ    ในนสัมปยุตตปจจัย  มี  ๖  วาระ    ใน- 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.  
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                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                           การนบัจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
         [๗๔๙]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ 
ฯลฯ    ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ   ใน 
โนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 

                                          ปจจนียานุโลมนัย 
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๗๕๐]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ...    ใน 
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ    พึงกระทาอนุโลมมาติกา ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๗ 
วาระ 
                                         กามาวจรทุกะ  จบ  
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                                     ๙๔.  รูปาวจรทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๗๕๑] ๑.  รูปาวจรธรรม     อาศัยรูปาวจรธรรม     เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม    อาศัยรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  รูปาวจรธรรม      และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม 
อาศัยรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปนรูปาวจรธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธขิณะ ฯลฯ 
                     ๔.   ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
รูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชรูปาวจร- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๕.  รูปาวจรธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ. 
                    ๖.  รูปาวจรธรรม      และธรรมท่ีไมใชรปูาวจรธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทยวัตถุ. 
         กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                    ๗.  รูปาวจรธรรม   อาศัยรูปาวจรธรรม   และธรรมท่ี  
ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนรูปาวจรธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
                    ๘.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    อาศัยรูปาวจรธรรม 
และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ   กฏัตตารูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                     ๙.  รูปาวจรธรรม      และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม 
อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนรูปาวจรธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                                                  ฯลฯ 
  

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๗๕๒]   ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี 
๒ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ    ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๙ วาระ    ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ   ในมคัคปจจัย มี ๙ วาระ   ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ    ในวิปปยตุตปจจัย ม ี๙ วาระ    ในอัตถิปจจัย มี 
๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ.  
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                                            ปจจนียนัย 
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๗๕๓]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
รูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่ไมใชรูปาวจร- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   หทยวัตถุ    อาศัยขันธทั้งหลาย,    ขันธ 
ทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ   มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสตัว. 
         โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 
                                      ๒.   นอารัมมณปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 
                                         ๓.  นอธิปติปจจัย 
         [๗๕๔]  ๑.  รูปาวจรธรรม     อาศัยรูปาวจรธรรม     เกิดขึน้ 
เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ   อธิปติธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปา- 
วจรธรรม.  
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         ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    อาศัยรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม   ซึ่ง 
เปนวิบาก. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๓.  รูปาวจรธรรม      และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม 
อาศัยรูปาวจรธรรมเกิดขึน้  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนรูปาวจร- 
ธรรม  ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
รูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชรูปาวจร- 
ธรรม ฯลฯ 
         ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม    เหมือนกับปฏิจจวาระ    ทั้ง  ๓  วาระ 
ไมมีแตกตางกันในทุกะน้ี   พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหมด.  
                    ๕.  รูปาวจรธรรม    อาศัยรูปาวจรธรรม  และธรรมท่ี 
ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย  
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         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนรูปาวจรธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ  ๒ อาศัยขันธ ๒. 
                    ๖.   ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    อาศัยรูปาวจรธรรม 
และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม   ซึ่ง 
เปนวิบาก   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๗.  รูปาวจรธรรม     และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
อาศัยรูปาวจรธรรม  และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนรูปาวจรธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม    และมหาภูตรูป 
ท้ังหลาย. 
 

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

                                         ๗.   ปุเรชาตปจจัย 
         [๗๕๕] ๑.  รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย  
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         คือ ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    อาศัยรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                   ๓.  รูปาวจรธรรม      และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม 
อาศัยรูปาวจรธรรมเกิดขึน้  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  และกฏัตตารูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปน 
รูปาวจรธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
รูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชรูปาวจรธรรม. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
         วาระ ๕ นอกน้ี    (วาระที่ ๕-๙)  พึงกระทําตามลําดับ. 
 

                                 ๘.  นปจฉาชาตปจจัย  

         ฯลฯ  เพราะนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ  
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                                  ๙.  นอาเสวนปจจัย 
         [๗๕๖] ๑.  รูปาวจรธรรม     อาศัยรูปาวจรธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนอาเสวนปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนรูปาวจรธรรม  ซึ่งเปนวิบาก. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม    อาศัยรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม 
         ในปฏสินธขิณะ ฯลฯ 
                     ๓.  รูปาวจรธรรม     และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
อาศัยรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑    ที่เปนรูปาวจร- 
ธรรม  ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
รูปาวจรธรรม   เกิดขึ้น   เพราะนอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระท่ี 
๔-๕-๖)  
                     ๗.  รูปาวจรธรรม  อาศัยรูปาวจรธรรม   และธรรมท่ี 
ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย    ฯลฯ  
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         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๘) 
         วาระที่ ๙ แมนอกนี้  ก็พึงกระทํา. 
 

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

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

                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๕๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๙ 
วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ใน  
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นกัมมปจจัย มี ๒ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๕ วาระ   ในนอาหารปจจัย มี ๑ 
วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ   ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคค- 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ 
วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓  วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สหชาตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 861 

                                          ปจจยวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๗๕๙] ๑.  รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
         มี ๓ วาระ  เหมือนกบัปฏิจจวาระ. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
รูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่ไมใชรูปาวจร- 
ธรรม ฯลฯ  ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชรูปาวจรธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
                    ๕.  รูปาวจรธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม  อาศยัหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๖.  รูปาวจรธรรม     และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม  อาศยัหทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ  
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                      ๗.  รูปาวจรธรรม   อาศัยรูปาวจรธรรม  และธรรมท่ี 
ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                      ๘.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม    อาศัยรูปาวจรธรรม 
และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                      ๙.   รูปาวจรธรรม     และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
อาศัยรูปาวจรธรรม  และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑     ที่เปนรูปาวจรธรรม     และหทยวัตถุ 
ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม  และมหาภูต- 
รูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                                                   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 863 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๗๖๐]   ในเหตุปจจัย   ม ี๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย    มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๔  วาระ      ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๔ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๔ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ใน 
อวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

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

                                     ๓.   นอธิปติปจจัย 
         [๗๖๒] ๑.  รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๔.   ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
รูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๕.  รูปาวจรธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ  อธิปติธรรมท่ีเปนรูปาวจรธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๖.  รูปาวจรธรรม      และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม  ซึ่งเปนวิบาก อาศัยหทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๗.  รูปาวจรธรรม  อาศัยรูปาวจรธรรม     และธรรม 
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย  
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         คือ  อธปิติธรรมท่ีเปนรูปาวจร     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจร- 
ธรรม   และหทยวัตถุ. 
         ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑     ที่เปนรปูาวจรธรรม    ซึ่งเปนวิบาก   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนรูปาวจรธรรม   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
                    ๘.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    อาศัยรูปาวจรธรรม 
และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม    ซึ่ง 
เปนวิบาก   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                    ๙.  รูปาวจรธรรม      และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม 
อาศัยรูปาวจรธรรม  และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนรูปาวจรธรรม     ซึ่งเปนวิบาก 
และหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม    ซึ่งเปน 
วิบาก  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๖๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย มี ๓ วาระ      ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๙  วาระ      ในนปจฉาชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  พึงกําหนดคําวา วิบาก   ในอรูป- 
ภูมิลวนดวย  ในภูมิที่เจือปนกันดวย  ในนกัมมปจจัย มี  ๔ วาระ  ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑  วาระ    ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี   นิสสยวาระก็ดี   พึงกระทําอยางนี้.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 867 

                                      สังสัฏฐวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
         [๗๖๔]  ๑.  รูปาวจรธรรม  เจือกบัรูปาวจรธรรม     เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม  เจือกับธรรมท่ีไมใช 
รูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

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

                                        ปจจนียนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
         [๗๖๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม   เจือกบัธรรมท่ีไมใช 
รูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 868 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๖๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอธปิติปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๒ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๒ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สมัปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทํา.  
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                                            ปญหาวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                          ๑.  เหตุปจจัย 
         [๗๖๘]  ๑.  รูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี  ๒) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม     เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจยั  
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         คือ    เหตุทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
  

                                        ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๗๖๙] ๑.  รูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
         คือ  บคุคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต  ที่เปนรูปาวจรธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม     เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,    แก 
เจโตปริยญาณ,   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,   แกยถากัมมูปคญาณ,    แกอนา- 
คตังสญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                     ๒.  รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลพิจารณาปฐมฌาน  ฯลฯ   พิจารณาจตุตถฌาน   พิจารณา 
ทิพยจักษุ  พิจารณาทิพโสตธาตุ ฯลฯ  อิทธิวิธญาณ   เจโตปรยิญาณ   ปุพเพ- 
นิวาสานุสสติญาณ   ยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ   พิจารณาอนาคตังสญาณ,   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ  โทมนสั   ยอม 
เกิดข้ึน. 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม     เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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         คือ   บคุคลใหทาน   ศลี  ฯลฯ   อุโบสถกรรม ฯลฯ   พิจารณาซึ่ง 
กุศลกรรมทัง้หลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ยอมยินด ี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน   ราคะ ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
         พระอรยิะท้ังหลาย    ออกจากมรรค    พิจารณามรรค    พิจารณาผล 
พิจารณานิพพาน. 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู   แกโวทาน,   แกมรรค,   แกผล,  แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลาย  พิจารณากิเลสที่ละแลว  ฯลฯ  กิเลสทีข่มแลว ฯลฯ 
กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน  ฯลฯ 
         จักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชรปูาวจรธรรม  โดยความ 
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         อากาสานัญจายตนะ    เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,     อากิญจัญ- 
ญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.              
         รูปายนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชรูปาวาจรธรรม  เปนปจจัยแกรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต    ที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ.  
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         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิวิญญาณ  แก 
เจโตปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกยถากัมมูปคญาณ   แกอนาค- 
ตังสญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 

                                          ๓. อธิปติปจจัย 
         [๗๗๐] ๑.  รูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนรปูาวจรธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๒.  รูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลกระทําปฐมฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    พิจารณา, 
ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําฌานนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ 
         บุคคลกระทําจตุตถฌาน ฯลฯ   ทิพยจักษุ   ทพิโสตธาตุ   อิทธิวิธญาณ 
เจโตปริยญาณ   ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ ฯลฯ    อนาคตังสญาณใหเปนอารมณ 
อยางหนักเเนนแลว  พิจารณา  ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําฌาน 
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน,   ทิฏฐิ ฯลฯ  
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         บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม     ใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   ยอมยินด ี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําขันธนั้น  ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน,   ทิฏฐิ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนรปูาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                    ๓.  รูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนรปูาวจรธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         ฯลฯ ทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ    อุโบสถกรรม  ฯลฯ   บุคคลกระทํากุศล- 
กรรมท้ังหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลว  ในกาลกอนใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลวพิจารณา,   ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นให 
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทฏิฐิ ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค      กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ฯลฯ  กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ฯลฯ.  
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         นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,     แกมรรค,    แกผล 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ 
ขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทํา 
จักษุเปนตนน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ ยอมเกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ 
         บุคคลกระทําอากาสานัญจายตนะ    ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา,    กระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
 

                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๗๗๑] ๑.  รูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม    ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๒.  รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   จุติจิตที่เปนรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีไมใช 
รูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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         ภวังคที่เปนรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกอาวัชชนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีไมใชรูปา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                    ๓.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม     เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชรูปาวจรธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ทีเ่กิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู,   เนวสัญญานาสัญญายตนะ  เปนปจจัย 
แกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
         คือ     จุติจิตท่ีไมใชรูปาวจรธรรม     เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปน 
รูปาวจรธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชรูปาวจรธรรม      เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน 
รูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         บริกรรมแหงปฐมฌาน    เปนปจจัยแกปฐมฌาน    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
         บริกรรมแหงจตุตถฌาน ฯลฯ   แหงทิพยจักษุ ฯลฯ   แหงทิพโสตธาตุ 
ฯลฯ   แหงอิทธิวิธญาณ ฯลฯ    แหงเจโตปริยญาณ ฯลฯ    แหงปุพเพนิวาสา- 
นุสสติญาณ ฯลฯ  แหงยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ    บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ 
เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                  ๕.   สมนันตรปจจยั   ฯลฯ    ๘.  นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๖ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 

                                   ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๗๗๒] ๑.  รูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนรูปาวจรธรรมแลว      ยังฌานที่เปน 
รูปาวจรธรรมใหเกิดข้ึน   ยังอภิญญา ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนรูปาวจรธรรม  ฯลฯ     อาศัยปญญาแลว 
ยังฌานที่เปนรูปาวจรธรรมใหเกิดข้ึน ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
         ศรัทธาที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ  ปญญา   เปนปจจัยแกศรัทธา  ที่เปน 
รูปาวจรธรรม ฯลฯ   แกปญญา   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         ปฐมฌาน   เปนปจจัยแกทุติยฌาน   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         ทุติยฌาน   เปนปจจัยแกตติยฌาน   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         ตติยฌาน   เปนปจจัยแกจตุตถฌาน   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                     ๒.  รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ    อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนรูปาวจรธรรม    แลวใหทาน ฯลฯ  ศลี 
ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  ยังฌานที่เปนรูปาวจรธรรม  ยังวิปสสนา  ยังมรรค 
ยังอภิญญา ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน    กอมานะ  ถอืทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนรูปาวจรธรรม  ฯลฯ   ปญญา   แลวใหทาน 
ฯลฯ  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         ศรัทธาที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ  ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่ไมใช 
รูปาวจรธรรม ฯลฯ   แกปญญา   แกราคะ   แกความปรารถนา   แกสุขทางกาย 
แกทุกขทางกาย   แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี  ๓  อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ 
อุโบสถกรรมแลว    ยังฌานที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ  ยังวิปสสนา ฯลฯ   ยัง 
มรรค ฯลฯ  ยังอภิญญา ฯลฯ  ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  กอมานะ   ถือทิฏฐิ.  
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         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา   แลวใหทาน 
ฯลฯ กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         ศรัทธาที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ฯลฯ  ปญญา  เปนปจจัยแกปญญาท่ีไมใช 
รูปาวจรธรรม ฯลฯ    แกราคะ   แกความปรารถนา    แกสุขทางกาย,   แกทุกข 
ทางกาย,   แกมรรค,   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                      ๔.   ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชรูปาวจรธรรมแลว       ยังฌานที่เปน 
รูปาวจรธรรม ฯลฯ  ยังอภิญญา ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ     เสนาสนะ      แลว 
ยังฌานที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ   ยังอภิญญา ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
         ศรัทธาที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ  เสนาสนะ    เปนปจจัยแกศรัทธา 
ที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ    แกปญญา     ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         บริกรรมแหงปฐมฌาน     เปนปจจัยแกปฐมฌาน     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
         ฯลฯ  บริกรรมแหงจตุตถฌาน ฯลฯ      บริกรรมแหงทิพยจักษุ  ฯลฯ 
แหงทิพโสตธาตุ ฯลฯ   แหงอิทธิวิธญาณ ฯลฯ   แหงเจโตปริยญาณ ฯลฯ  แหง  
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ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ฯลฯ     แหงยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ     บริกรรมแหง 
อนาคตังสญาณ   เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

                                          ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๗๗๓] ๑.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง    คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   กายายตนะ ฯลฯ 
         หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ที่ไมใชรูปาวจรธรรม    ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
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         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม      ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

                                     ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 

                                       ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                                         ๑๓.  กัมมปจจัย 
         [๗๗๔] ๑.  รูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม   ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  และ   นานาขณิกะ. 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวย  
อํานาจของกัมมปจจัย. 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจร- 
ธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๒.  รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย  
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         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนรูปาวจรธรรม       เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย     ดวย 
อานาจของกัมมปจจัย.    
                    ๓.  รูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ   นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจร- 
ธรรม   ซึ่งเปนวิบาก   และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  
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         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชรูปาว- 
จรธรรม   ซึง่เปนวิบาก   และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 

                    ๑๔.  วิปากปจจัย   ฯลฯ    ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย  ม ี๔ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย   มี  ๔ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๔ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย   ม ี๔ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  มี  ๔ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  ม ี๒ วาระ. 
 

                                    ๒๐.  วิปปยตุตปจจัย 
         [๗๗๕] ๑.  รูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรปูาว- 
จรธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
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         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  และ   ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวปิปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
         ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม      ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 

                                         ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๗๗๖] ๑.  รูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๒.  รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ    ปุเรชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ  
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                    ๓.  รูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   ฯลฯ  เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ   อาหาระ 
และ  อินทรยิะ ฯลฯ 
                    ๕.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี   ๒  อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ  และ   ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ในปฏสินธิขณะ  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจร- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม       ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
                    ๖.  รูปาวจรธรรม    และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม  
เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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         ขันธ  ๑   ที่เปนรูปาวจรธรรม    และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๗.  รูปาวจรธรรม     และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อาหาระ 
และรวมกับ   อินทริยะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัย 
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรมที่เกิดกอน  และกพฬีการาหาร  เปน 
ปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อินทริยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรมที่เกิดกอน  และรูปชีวิตินทรีย  เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.          
 

                      ๒๒.  นตัถิปจจัย   ฯลฯ    ๒๔.   วิคตปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอานาจของวิคตปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 886 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๗๗๗]   ในเหตุปจจัย  มี  ๔ วาระ    ในอารมัมณปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๗ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๖ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ    ในอุปนสิสยปจจัย  มี ๔ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี ๔ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๔ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ   ในมัคคปจจัย มี ๔ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอัตถ ิ
ปจจัย มี ๗ วาระ   ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ   ใน 
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
 

                                           ปจจนียนัย 
                                  การยกปจจยัในปจจนียะ 
         [๗๗๘] ๑.  รูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม   ดวย  
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจร- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ  
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สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
                   ๓.  รูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจร- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                   ๖.  รูปาวจรธรรม    และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม 
เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม. 
            ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
                   ๗.  รูปาวจรธรรม    และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม.  
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         มี ๓ อยาง   คือที่เปน    สหชาตะ,   ปุเรชาตะ   รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ   อินทริยะ 
 

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๗๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๗ วาระ  ในนสหชาตปจจัย มี ๖ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๖ 
วาระ    ในนนิสสยปจจัย มี ๖ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ    ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ  ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๖ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
 

                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๗๘๐]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี  ๔ วาระ...    ใน 
นอธิปติปจจัย มี  ๔  วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี  ๔ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๔  วาระ.  
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                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๗๘๑]  เพราะนเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ...   ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๔ วาระ    อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร    ในอวิคตปจจัย  มี 
๗ วาระ. 
                                        รูปาวจรทุกะ  จบ  
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                                   ๙๕.   อรูปาวจรทุกะ 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๗๘๒] ๑.  อรูปาวจรธรรม    อาศัยอรูปาวจรธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม     อาศัยอรูปาวจร- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม. 
                      ๓.  อรูปาวจรธรรม  และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
อาศัยอรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอรูปาวจร- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอรูปาวจร- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒.  
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         ในปฏสินธิขณะ  ขันธ ๓   และกฏัตตารูป   อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใช 
อรูปาวจรธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
         ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑. 
                    ๕.  ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม     อาศัยอรูปาวจร- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                                                 ฯลฯ 
    

                              การนับจานวนวาระในอนุโลม 
         [๗๘๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ    ในอารมัมณปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ    ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ    ในปเุรชาตปจจัย มี 
๒ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๕ วาระ   ในวิปาก- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.  
 

                                             ปจจนยีนัย 
                                           ๑.  เหตุปจจัย 
         [๗๘๔] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอรูปาวจร- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
         โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
         ฯลฯ   เพราะนอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 

                                       ๓.  นอธิปติปจจัย 
         [๗๘๕] ๑.  อรูปาวจรธรรม   อาศัยอรูปาวจรธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ    อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
อรูปาวจรธรรม ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอรูปาวจรธรรม  ซึง่เปนวิบาก 
ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอรูปาวจร 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถงึอสัญญสัตว.  
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                ๔.  นอนันตรปจจัย   ฯลฯ  ๗.  นอุปนิสสยปจจัย 
         ฯลฯ  เพราะนอนันตรปจจัย   ฯลฯ 
         ฯลฯ  เพราะนอุปนิสสยปจจัย 
 

                                    ๘.  นปุเรชาตปจจัย 
         [๗๘๖] ๑.  อรูปาวจรธรรม   อาศัยอรูปาวจรธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในอรูปภูมิ ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๒) 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม. 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม     อาศัยอรูปาวจร- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม   เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาต- 
ปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                                 ๙.  นปจฉาชาตปจจัย 
         ฯลฯ    เพราะนปจฉาชาตปจจัย. 
 

                                  ๑๐.  นอาเสวนปจจัย 
         [๗๘๗] ๑.  อรูปาวจรธรรม   อาศัยอรูปาวจรธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนอาเสวนปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอรูปาวจรธรรม    ซึ่งเปนวิบาก 
ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม     อาศัยอรูปาวจร- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอาเสวนปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม- 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวนปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่ไมใชอรูปาว- 
จรธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม      อาศัยอรูปาวจร- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอาเสวน- 
ปจจัย  
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         คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
   

                              การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๘๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ    ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย มี 
๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๕ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๔ วาระ    ในนกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ    ในนสัมปยตุตปจจัย มี 
 ๓ วาระ     ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สหชาตะวาระก็ดี  พึงกระทํา.  
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                                       ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
         [๗๘๙] ๑.  อรูปาวจรธรรม   อาศัยอรูปาวจรธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๔.   ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ  ตลอดถึง 
อัชฌัตติกมหาภูตรูป. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๕.  อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๖.  อรูปาวจรธรรม  และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                     ๗.  อรูปาวจรธรรม  อาศัยอรูปาวจรธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอรูปาวจรธรรม     และหทยวัตถุ 
ฯลฯ ขันธ ๒.  
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                     ๘.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม     อาศัยอรูปาวจร- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                     ๙.  อรูปาวจรธรรม  และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
อาศัยอรูปาวจรธรรม     และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม     เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอรูปาวจรธรรม    และหทยวัตถุ 
ฯลฯ ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม  และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย. 
 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๗๙๐]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๔  วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ   ในสมนันตรปจจัย มี 
๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ     ในปเุรชาตปจจัย 
มี ๔ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                         ปจจนียนัย 
                                      ๑.  นเหตุปจจัย 
         [๗๙๑]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
         จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
         โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 

                                    ๒.  นอารัมมณปจจัย 
         ฯลฯ     เพราะนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                                       ๓.  นอธิปติปจจัย 
         [๗๙๒] ๑.  อรูปาวจรธรรม    อาศัยอรูปาวจรธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ   อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม     อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
อรูปาวจรธรรม  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอรูปาวจรธรรม  ซึง่เปนวิบาก 
ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม   อาศัยธรรมมท่ีไมใช 
อรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ฯลฯ 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
         จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ, 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
 

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๙๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี  ๔ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย  มี 
๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ใน  
นอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ    ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย  ม ี
๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  นสิสยวาระก็ดี  พึงกระทํา.  
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                                         สังสัฏฐวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
         [๗๙๔] ๑.  อรูปาวจรธรรม   เจือกับอรูปาวจรธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม เจือกับธรรมท่ีไมใช 
อรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   เจือกับขันธ ๑  ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

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

                                             ปจจนยีนัย 
                              การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๗๙๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ     ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๒ วาระ   ในนกมัมปจจัย มี ๒ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย ม ี๑ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงกระทําอยางนี้.   
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                                           ปญหาวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
         [๗๙๗] ๑.  อรูปาวจรธรรม     เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๒) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ  เหตุทั้งหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                                         ๒.  อารมัมณปจจัย 
         [๗๙๘] ๑.  อรูปาวจรธรรม      เปนปจจัยแกอรูปวจรธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย, อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                     ๒.  อรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลพิจารณาอากาสานัญจายตนะ,    วิญญาณัญจายตนะ  ฯลฯ 
อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอรูปาวจรธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต     ที่เปนอรูปาวจรธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ,   แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,      แกยถากัมมูปคญาณ,     แกอนาคตังสญาณ,      แก 
อาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว  พิจารณา 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น   ยอมยนิดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน 
ราคะ ฯลฯ   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน.  
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         พิจารณากุศลกรรมที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ     ออกจาก 
ฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค,     พิจารณามรรค,     พิจารณาผล, 
พิจารณานิพพาน. 
         นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู,     แกโวทาน,     แกมรรค,    แกผล, 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว,  กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ  กิเลส 
ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
         พิจารณาจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรปูาวจรธรรม 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนัส    ยอมเกดิข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต     ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ.  
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,      แกยถากัมมูปคญาณ,     แกอนาคตังสญาณ,     แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 

                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๗๙๙] ๑.  อรูปาวจรธรรม       เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                      ๒.  อรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลกระทําอากาสานัญจายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา ฯลฯ   กระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลว   พิจารณา. 
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่ไม 
ใชอรูปาวจรธรรม   ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓) 
         อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                      ๔.  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน  ฯลฯ    ศลี  ฯลฯ    กระทําอุโบสถกรรมแลว     กระทํา 
กุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    พิจารณา    ยอมยินดี    ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทํากุศสกรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ 
         พิจารณากุศลกรรมที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ     ออกจาก 
ฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค      กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   พิจารณา ฯลฯ  พิจารณาผล ฯลฯ  พิจารณานิพพาน.  
         นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู,     แกโวทาน,     แกมรรค,    แกผล 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ 
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรปูาวจรธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้นกระทํา 
จักษุเปนตนน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทฏิฐิ 
ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๘๐๐] ๑.  อรูปาวจรธรรม      เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม  ทีเ่กิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๒.  อรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ     จุติจิตท่ีเปนอรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีไมใช 
อรูปาวจรธรรม. 
         ภวังคที่เปนอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกอาวัชชนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม      เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่ไมใช 
อรูปาวจรธรรม. 
         เนวสัญญานาสัญญายตนะ   ของบุคคลผูออกจากนิโรธ   เปนปจจัยแก 
ผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ    ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม    ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
         อนุโลม    เปนปจจัยแกโคตรภู,    อนุโลม    เปนปจจัยแกผลสมาบัติ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                    ๔.  ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรปูา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   จุติจิตที่ไมใชอรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีไมใช 
อรูปาวจรธรรม     ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม      เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน 
อรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         บริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะ      เปนปจจัยแกอากาสานัญจายตนะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         บริกรรมแหงวิญญาณัญจายตนะ  ฯลฯ  บริกรรมแหงอากิญจัญญายตนะ 
ฯลฯ บรกิรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 

                        ๕.  สมนันตรปจจัย   ฯลฯ   ๘.  นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 

                                         ๙.  อุปนสิสยปจจัย 
         [๘๐๑] ๑.  อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรปูาวจรธรรม ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
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         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  วิญญาณัญจายตนะ  เปนปจจัยแกอากิญจัญญายตนะ,  อากิญ- 
จัญญายตนะ   เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสย 
ปจจัย. 
                      ๒.   รูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี  ๓ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอรูปาวจรธรรม  แลวใหทาน ฯลฯ  ศลี 
ฯลฯ   อุโบสถกรรม    ยังฌานที่ไมใชอรูปาวจรธรรม    ยังวิปสสนา   ยังมรรค 
ยังอภิญญา  ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล   ที่เปนอรปูาวจรธรรม  ฯลฯ   ปญญา   แลวให 
ทาน ฯลฯ  ยงัสมาบัติใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         ศรัทธาที่เปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ    ปญญา    เปนปจจัยแกศรัทธาที่ 
ไมใชอรูปาวจรธรรม  ฯลฯ   แกปญญา    แกราคะ    แกความปรารถนา   แกสุข 
ทางกาย   แกทุกขทางกาย   แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของของอุปนิสสยปจจัย  
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         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ         
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา   ที่ไมใชอรูปาวจรธรรมแลว   ใหทาน    ศลี 
ฯลฯ   อุโบสถกรรม    ยังฌานที่ไมใชอรูปาวจรธรรม    ยังวิปสสนา    ยังมรรค 
ยังอภิญญา ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน   กอมานะ   ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชอรปูาวจรธรรม  ฯลฯ    ปญญา     ราคะ 
ความปรารถนา    สุขทางกาย    ทุกขทางกาย    อุตุ   โภชนะ  ฯลฯ   เสนาสนะ 
แลวใหทาน ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน   ฆาสัตว ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธาที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา 
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม    แกความปรารถนา    แกสขุทางกาย   แกทุกขทางกาย 
แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๔.   ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะ     เปนปจจัยแกอากาสานัญจายตนะ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  ฯลฯ     บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                                      ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๘๐๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ    โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ ฯลฯ  หทย- 
วัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม        ดวยอํานาจของปุเร- 
ชาตปจจัย. 
                     ๒.   ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกอรูปา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม     ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                     ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย   ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
         เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                                        ๑๓.  กัมมปจจัย 
         [๘๐๓] ๑.  อรูปาวจรธรรม       เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ ฯลฯ 
                    ๒.  อรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรปูา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
         คือ    เจตนาท่ีเปนอรูปาวจรธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓) 
         เจตนาท่ีเปนอรูปาวจรธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต-  
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
         ที่เปน   นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                                                    ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 912 

               ๑๔.  วิปากปจจัย   ฯลฯ   ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
         [๘๐๔] ๑.  อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยเเกอรูปาวจรธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย   มี ๔ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี  ๔ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย   มี  ๔ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  ม ี๔  วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   ม ี๒ วาระ. 
 

                                ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
         [๘๐๕] ๑.  อรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรปูา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกอรูปา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ   ไดแก  
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         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม     ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 

                                       ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๘๐๖] ๑.  อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรปูาวจรธรรม ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ ฯลฯ 
                     ๒.  อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอรูปา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี  ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
                     ๓.  อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรปูาวจรธรรม และ 
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ ฯลฯ 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ ฯลฯ 
                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปา- 
วจรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
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         หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม     ดวย 
อานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๖.  อรูปาวจรธรรม  และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   สหชาตะ   รวมกับ   ปุเรชาตะ   ไดแก 
         ขันธ ๑  ที่เปนอรูปาวจรธรรม  และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ดวยอานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ   
                     ๗.  อรูปาวจรธรรม  และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อาหาระ 
และรวมกับ   อินทริยะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม    และมหาภูตรูปทั้งหลาย     เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน   ปจฉาชาตะ   รวมกับ   อาหาระ   ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม  ที่เกิดภายหลัง  และกพฬีการาหาร 
เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก         
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม    ที่เกิดภายหลัง    และรูปชีวิติน- 
ทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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                         ๒๒.  นัตถิปจจัย    ฯลฯ    ๒๔.  วิคตปจจัย 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอานาจของนัตถิปจจัย. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย. 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
 

                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๘๐๗]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี 
๔ วาระ   ในสหชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๔ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี  ๒ 
วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ  ในกัมม- 
ปจจัย มี ๔ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๒ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ  ใน 
อินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในฌานปจจัย  ม ี๔ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๔ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ    ในอัตถิปจจัย 
มี  ๗ วาระ   ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ  ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 

                                             ปจจนยีนัย 
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ 
         [๘๐๘] ๑.  อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรปูาวจรธรรม ดวย  
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  
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เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย. 
                   ๒.  อรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรปูา- 
วจรธรรม ดวยอํานาจองอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                   ๓.  อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรปูาวจรธรรม และ 
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย. 
                    ๕.  ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  เปนปจจัยแกอรปูา- 
วจรธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
                    ๖.  อรูปาวจรธรรม  และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม. 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ   รวมกับ   ปุเรชาตะ  
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                        ๗.  อรูปาวจรธรรม  และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม. 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ   รวมกับ  อาหาระ 
และรวมกับ   อินทริยะ  
 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๘๐๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ   ในนอนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๗ วาระ  ในนสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ 
วาระ   ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ   ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ  ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี  ๔ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ   ในโนอวิคตปจจัย  
มี ๔ วาระ. 
 

                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                       การนับจานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๘๑๐]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ....   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ   ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ 
ฯลฯ  ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๒ วาระ    ในนวิปปยตุตปจจัย มี ๒ วาระ   ใน 
โนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ    ในโนวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ.  
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                                          ปจจนียานุโลมนัย 
                           การนบัจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
         [๘๑๑]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๔  วาระ    อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย 
มี  ๗ วาระ. 
                                       อรูปาวจรทุกะ  จบ  
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                                     ๙๖.  ปริยาปนนทุกะ 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๘๐๒] ๑.  ปริยาปนนธรรม  อาศัยปริยาปนนธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปริยาปนน- 
ธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
         พึงกระทําทุกะแมนี้   เหมือนโลกยิทุกะ  ในจูฬันตรทุกะ  ฉะน้ัน   ไมม ี
แตกตางกัน. 
                                     ปริยาปนนทุกะ  จบ  
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                                     ๙๗.  นิยยานิกทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๘๑๓] ๑.  นิยยานิกธรรม     อาศัยนิยยานิกธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนนิยยานิกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                     ๒.  อนิยยานิกธรรม   อาศัยนิยยานิกธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนิยยานิกธรรม. 
                     ๓.  นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม  อาศัยนิยยา- 
นิกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑   ที่เปนนิยยานิก- 
ธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                    ๔.  อนิยยานิกธรรม   อาศัยอนิยยานิกธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนิยยานิก- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ  ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย   อาศัย 
หทยวัตถุ.  
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         มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                     ๕.  อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยา- 
นิกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนิยยานิกธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 

                               การนับจานวนวาระในอนุโลม 
         [๘๑๔]  ในเหตุปจจัย  ม ี๕ วาระ      ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๕  วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี  ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
 

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

                                      ๒.  นอารมัมณปจจัย 
         ฯลฯ   เพราะนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 

                                       ๓.  นอธิปติปจจัย 
         [๘๑๖] ๑.  นิยยานิกธรรม     อาศัยนิยยานิกธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ  อธปิติธรรมท่ีเปนนิยยานิกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนิยยา- 
นิกธรรม. 
                     ๒.  อนิยยานิกธรรม   อาศัยอนิยยานิกธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนิยยานิก- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถงึอสัญญสัตว.  
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            ๔.  นอนันตรปจจัย    ฯลฯ   ๖.  นอัญญมัญญปจจัย 
         ฯลฯ    เพราะนอนันตรปจจัย 
         ฯลฯ    เพราะนสมนันตรปจจัย 
         ฯลฯ    เพราะนอัญญมัญญปจจัย  ฯลฯ 
 

                                    ๗.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๘๑๗] ๑.  นิยยานิกธรรม     อาศัยนิยยานิกธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนนิยยานิกธรรม ฯลฯ 
                     ๒.  อนิยยานิกธรรม    อาศัยนิยยานิกธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนิยยานิกธรรม. 
                     ๓.  อนิยยานิกธรรม   อาศัยอนิยยานิกธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
         คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยยานิกธรรม. 
         ในปฎสินธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
                     ๔.  อนิยยานิกธรรม     อาศัยนิยยานิกธรรม    และ 
อนิยยานิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย  
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         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนิยยานิกธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย.    
 

                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๘๑๘]   ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี  ๓ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ    ใน 
นฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน 
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สหชาตวาระก็ดี  พึงกระทํา.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 925 

                                         ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
         [๘๐๙] ๑.  นิยยานิกธรรม     อาศัยนิยยานิกธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๒.  อนิยยานิกธรรม   อาศัยอนิยยานิกธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนิยยานิก- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ  ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยยานิกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๓.  นิยยานิกธรรม    อาศัยอนิยยานิกธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนนิยยานิกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๔.  นิยยานิกธรรม     และอนิยยานิกธรรม     อาศัย 
อนิยยานิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจยั 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนนิยยานิกธรรม   อาศัยหทยวัตถุ    จิตตสมุฏ- 
ฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย. 
                     ๕.  นิยยานิกธรรม  อาศัยนิยยานิกธรรม  และอนิยยา- 
นิกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนนิยยานิกธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ๒. 
                   ๖.  อนิยยานิกธรรม    อาศัยนิยยานิกธรรม     และ 
อนิยยานิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนิยยานิกธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                   ๗.  นิยยานิกธรรม     และอนิยยานิกธรรม     อาศัย 
นิยยานิกธรรม  และอนิยยานิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนนิยยานิกธรรม    เเละหทยวัตถุ 
ฯลฯ ขันธ ๒. 
         จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนิยยานิกธรรม   และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย. 
 

                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๘๒๐]  ในเหตุปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๔  วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๔ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๔ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๔ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี ๔ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ    ใน 
วิปากปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.  
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                                           ปจจนียนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๘๒๑]  ๑.  อนิยยานิกธรรม   อาศัยอนิยยานิกธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
         คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว ฯลฯ 
         จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยยานิกธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
         โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
 

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

                                        ๓.  นอธิปติปจจัย 
         [๘๒๓] ๑.  นิยยานิกธรรม      อาศัยนิยยานิกธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ  อธปิติธรรมท่ีเปนนิยยานิกธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนิยยา- 
นิกธรรม. 
                     ๒.  อนิยยานิกธรรม   อาศัยอนิยยานิกธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย  
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         คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนิยยานิกธรรม  ฯลฯ   ตลอดถึง 
อสัญญสัตว. 
         จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ    อาศัยกายายตนะ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยานิกธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
                    ๓.  นิยยานิกธรรม    อาศัยอนิยยานิกธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ  อธปิติธรรมท่ีเปนนิยยานิกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                    ๔.  นิยยานิกธรรม  อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยา- 
นิกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
         คือ    อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
นิยยานิกธรรมและหทยวัตถุ. 
 

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๘๒๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี  ๔ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ   ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ   ในนวิปาก- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  นสิสยวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                        สังสัฏฐวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
         [๘๒๕] ๑.  นิยยานิกธรรม    เจือกับนิยยานิกธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนนิยยานิกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                      ๒.  อนิยยานิกธรรม  เจอืกับอนิยยานิกธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
         คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ 
 

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

                                             ปจจนยีนัย 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๘๒๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอธปิติปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๑ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๒ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 



         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี    สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                          ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๘๒๘] ๑.  นิยยานิกธรรม  เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนนิยยานิกธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๒) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.          
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓) 
         เหตุทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.            
                     ๔.  อนิยยานิกธรรม     เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
         คือ   เหตุทั้งหลายท่ีเปนอนิยยานิกธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
         ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  
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                                         ๒.  อารมัมณปจจัย 
         [๘๒๙]  ๑.  นิยยานิกธรรม     เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค  พิจารณามรรค. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต  ที่เปนนิยยานิกธรรม ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนนิยยานิกธรรม    เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ    แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ   แกอนาคตังสญาณ    แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย.  
                      ๒.  อนิยยานิกธรรม     เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือบุคคลใหทาน ฯลฯ   ศลี ฯลฯ  กระทําอุโบสถกรรมแลว   พิจารณา 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น  ยอมยนิดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน 
ราคะ ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         พิจารณากุศลกรรมที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ 
         ออกจากฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณาผล  พิจารณานิพพาน. 
         นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกผล,   แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ฯลฯ    กิเลสทีข่มแลว  ฯลฯ 
รูกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ  
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         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยยา- 
นิกธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต     ที่เปนอนิยยานิกธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ. 
         อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,  อากิญจัญญาย- 
ตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
         รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ.   
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยยานิกธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,   แก 
เจโตปริยญาณ   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,    แกยถากัมมูปคญาณ,   แกอนา- 
คตังสญาณ,    แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                    ๓.  อนิยยานิกธรรม     เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
         คือ  นพิพาน  เปนปจจัยแกมรรค  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 

                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๘๓๐]  ๑.  นิยยานิกธรรม  เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก  
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         อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๒.  นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค     กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   พิจารณา. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
         พึงกระทํามูล  (วาระท่ี ๓) 
         อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                      ๔.  อนิยยานิกธรรม    เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ    ศลี  ฯลฯ    กระทําอุโบสถกรรมแลว     กระทํา 
กุศลกรรมนัน้  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา     ยอมยินดี     ยอม  
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เพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะ 
ฯลฯ  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
         พิจารณากุศลกรรมที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ 
         ออกจาnฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา 
กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา. 
         นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,  แกผล   ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ครั้นกระทํา 
จักษุเปนตนน้ัน  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  
ยอมเกิดข้ึน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนอนิยยานิกธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๕.  อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
         นิพพาน   เปนปจจัยแกมรรค   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๘๓๑] ๑.  นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   มรรค   เปนปจจัยแกผล   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๒.  อนิยยานิกธรรม     เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยยานิกธรรม   ทีเ่กิดกอน ๆ    เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตร-  
ปจจัย. 
         อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,   ผล   เปนปจจัยแกผล, 
อนุโลม  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ,   เนวสัญญานาสัญญายตนะ    ของบุคคลผูออก 
จากนิโรธ   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๓.  อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
         คือ   โคตรภู     เปนปจจัยแกมรรค,    โวทาน    เปนปจจัยแกมรรค 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 

                         ๕.   สมนันตรปจจัย    ฯลฯ  ๘.  นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ.  
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                                        ๙.   อุปนิสสยปจจัย 
         [๘๓๒]  ๑.  นิยยานิกธรรม  เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         ปฐมมรรค   เปนปจจัยแกทุติยมรรค    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
ฯลฯ  ตติยมรรค   เปนปจจัยแกจตุตถมรรค   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                      ๒.  นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         พระอรยิะท้ังหลาย  เขาไปอาศัยมรรคแลว   ยังสมาบัติที่ยังไมเกิด   ให 
เกิดข้ึน,   เขาสมาบัติที่เกิดข้ึนแลว,    พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลาย    โดยความ 
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
         มรรค   เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา,   แกธัมมปฏิสัมภิทา,  แกนิรุตติ- 
ปฏิสัมภิทา,     แกปฏิภาณปฏิสัมภิทา,     แกฐานาฐานโกสัลละ    ของพระอริยะ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
         มรรค   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                      ๓.  อนิยยานิกธรรม     เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
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         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอนิยยานิกธรรม      แลวใหทาน ฯลฯ 
ศีล ฯลฯ   อุโบสถกรรม   ยังฌาน   ยังวิปสสนา   ยงัอภิญญา ฯลฯ    ยังสมาบัติ  
ใหเกิดข้ึน  กอมานะ   ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ     ปญญา      ราคะ 
ความปรารถนา   อุตุ   โภชนะ ฯลฯ   เสนาสนะ   แลวใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติ 
ใหเกิดข้ึน   ฆาสัตว ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
         ศรัทธาที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ    เปนปจจัยแกศรัทธา 
ที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ   แกความปรารถนา ฯลฯ   แกสุขทางกาย   แกทุกข 
ทางกาย   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                   ๔.  อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บริกรรมแหงปฐมมรรค    เปนปจจัยแกปฐมมรรค     ดวยอํานาจของ 
อุปนสิสยปจจัย ฯลฯ     บริกรรมแหงจตุตถมรรค      เปนปจจัยแกจตุตถมรรค 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                                    ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๘๓๓] ๑.  อนิยยานิกธรรม     เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
         พึงกระทําเหมือนอรูปทุกะ. 
 

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

                                       ๑๓.  กัมมปจจัย 
         [๘๓๔] ๑.  นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
         คือ   เจตนาท่ีเปนนิยยานิกธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๒.  นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
         มี ๒  อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ  
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนนิยยานิกธรรม       เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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         ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนนิยยานิกธรรม   เปนปจจัยแกผล     ดวยอํานาจของกัมม- 
ปจจัย. 
         พึงกระทํามูล   (วาระท่ี ๓) 
         เจตนาท่ีเปนนิยยานิกธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตขันธ     และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                    ๔.  อนิยยานิกธรรม     เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ   นานาขณิกะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ฯลฯ 
         ที่เปน   นานาขณิกะ  ไดแก 
         เจตนาท่ีเปนอนิยยานิกธรรม    เปนปจจัยแกวิบากขันธ   และกฏัตตา- 
รูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 

                     ๑๔.  วิปากปจจัย   ฯลฯ     ๒๔.  อวิคตปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย   มี ๔ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๔ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย   ม ี๔ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   ม ี๔ วาระ.  
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         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   ม ี๒ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
         พึงกระทําเหมือนอรูปทุกะ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ม ี๗ วาระ. 
         พึงกระทําเหมือนอรูปทุกะ. 
         หลักจําแนกวาระ   มีบทตางกันน้ัน. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย  ม ี๗ วาระ. 
 

                                 การนับจานวนวาระในอนุโลม 
         [๘๓๕]   ในเหตุปจจัย  มี  ๔ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี  ๕ วาระ     ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี  ๒  วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี ๔ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๔ วาระ    ในมคัคปจจัย มี ๔ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอัตถ-ิ 
ปจจัย มี ๗ วาระ    ในนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ    ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ    ใน 
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.  
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                                         ปจจนียนัย 
                                การยกปจจัยในปจจนยีะ 
         [๘๓๖] ๑.  นิยยานิกธรรม  เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย. 
                     ๓.  นิยยานิกธรรม  เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม  และ 
อนิยยานิกธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
                     ๔.  อนิยยานิกธรรม     เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวย 
อานาจของปุเรชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจยั, เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหาร 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                     ๕.  อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๖.  นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแก 
นิยยานิกธรรม. 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  
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                     ๗.  นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม  เปนปจจัยแก 
อนิยยานิกธรรม. 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ, ปจฉาชาตะ  รวมกับ 
อาหาระ   และรวมกับ   อนิทริยะ 
 

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๘๓๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ 
วาระ    ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ    ใน 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๖ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ ฯลฯ    ใน 
นสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๔ วาระ  ในโนอัตถิปจจัย 
มี ๔ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ    ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ   ใน 
โนอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 

                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๘๓๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ....   ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ  
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ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย  มี  ๔ วาระ   ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 

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

                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๘๔๒] ๑.  นิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
         คือ   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว  พิจารณามรรค,  พิจารณา 
กิเลสที่ละแลว   ที่เปนนิยตธรรม,  กิเลสทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนนิยตธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ 
         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต  ที่เปนนิยตธรรม  ดวย 
เจโตปริยญาณ 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ,  แกปุพเพ- 
นิวาสานุสสติญาณ,   แกยถากัมมูปคญาณ,    แกอนาคตังสญาณ,    แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                     ๒.  อนิยตธรรม     เปนปจจัยแกอนิยตธรรม     ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  
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         คือ  บคุคลใหทาน  ฯลฯ  ศลี  ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  พิจารณา 
กุศลกรรมทัง้หลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน  ฯลฯ   ออกจากฌาน  พิจารณา 
ฌาน,  ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภทานเปนตนนั้น  ราคะท่ี 
เปนอนิยตธรรมยอมเกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ  ฯลฯ  โทมนสั 
ที่เปนอนิยตธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณาผล,   พิจารณานิพพาน. 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,    แกอาวัชชนะ    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         พระอรยิะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว   ที่เปนอนิยตธรรม    กิเลส 
ที่ขมแลว    รูกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ     ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรมโดยความ 
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ  ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปนตน 
นั้น   ราคะท่ีเปนอนิยตธรรม ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกดิข้ึน. 
         เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ    เปนปจจัยแกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
                       ๓.  อนิยตธรรม  เปนปจจัยแกนิยตธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
         คือ  นพิพาน  เปนปจจัยแกมรรค  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         รูปชีวิตินทรียเปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม     แกปตุฆาตกรรม     แก 
อรหันตฆาตกรรม  แกรหุิรุปปาทกรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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         ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม   เกิดข้ึนแกบุคคลผูยึดถือวัตถุใด 
วัตถุนั้นเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
 

                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๘๔๓] ๑.  นิยตธรรม   เปนปจจัยแกนิยตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ    ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนนิยตธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                      ๒.  นิยตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ   ไดแก 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค     กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   พิจารณา. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนนิยตธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                      ๓.  นิยตธรรม   เปนปจจัยแกนิยตธรรม   และอนิยต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย  
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         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนนิยตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                      ๔.  อนิยตธรรม     เปนปจจัยแกอนิยตธรรม    ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ    ศลี ฯลฯ    กระทําอุโบสถกรรมแลว     กระทํา 
กุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    แลวพิจารณา    ยอมยินดี    ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง      เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ราคะท่ีเปนนิยตธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ 
         พิจารณากุศลที่เคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ   ออกจากฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน    แลว 
พิจารณา   กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา. 
         นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกผล   ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย. 
         บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ  ราคะท่ีเปน 
อนิยตธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
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         อธิปติธรรมที่เปนอนิยตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๕.  อนิยตธรรม  เปนปจจัยแกนิยตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
         นิพพาน  เปนปจจัยแกมรรค  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
 

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

                         ๕.  สมนันตรปจจัย   ฯลฯ    ๘.  นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 

                                       ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๘๔๕] ๑.  นิยตธรรม   เปนปจจัยแกนิยตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         มาตุฆาตกรรม    เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม    แกปตุฆาตกรรม   แก 
อรหันตฆาตกรรม    แกรหุิรุปปาทกรรม     แกสังฆเภทกรรม     แกมิจฉาทิฏฐิ 
ที่เปนนิยตธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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         พึงกระทําจักรนัย. 
         ปฐมมรรค    เปนปจจัยแกทุติยมรรค,    ทุติยมรรค     เปนปจจัยแก 
ตติยมรรค,    ตติยมรรค   เปนปจจัยแกจตุตถมรรค   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                     ๒.  นิยตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ    อนันตรปูนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         ปลงชีวิตมารดา ฯลฯ   ทําลายสงฆแลว    ยอมใหทาน ฯลฯ   ศีล ฯลฯ 
กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ  เพ่ือลบลางอกุศลกรรมนั้น. 
         พระอรยิะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว    ยงัสมาบัติที่ยังไมเกิดข้ึนให 
เกิดข้ึน   ยอมเขาสมาบัติที่เกิดข้ึนแลว  ฯ ล ฯ   เปนปจจัยแกฐานาฐานโกสัลละ. 
         มรรค   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๓.  อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวยอาํนาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
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         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา  ที่เปนอนิยตธรรม  ยอมใหทาน ฯลฯ  ศลี 
ฯลฯ   อุโบสถกรรม    ยังฌาน ฯลฯ   ยังวิปสสนา ฯลฯ   ยังอภิญญา ฯลฯ   ยัง 
สมาบัติใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล  ที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ  ปญญา  ราคะ  ความ 
ปรารถนา  สขุทางกาย  ทุกขทางกาย ฯลฯ  เสนาสนะ  ใหทาน ฯลฯ   ยังสมาบัติ 
ใหเกิดข้ึน  ฆาสัตว ฯลฯ  ฆาคนในนิคม ฯลฯ 
         ศรัทธาที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
อนิยตธรรม ฯลฯ   แกความปรารถนา   แกสุขทางกาย   แกทกุขทางกาย  แกผล 
สมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                      ๔.  อนิยตธรรม  เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนอนิยตธรรมแลว     ปลงชวิีตมารดา ฯลฯ 
ทําลายสงฆ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยโทมนัสที่เปนอนิยตธรรม  ฯลฯ     เสนาสนะแลว 
ปลงชีวิตมารดา ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
         ราคะท่ีเปนอนิยตธรรม    โทมนสั ฯลฯ    เสนาสนะ     เปนปจจัยแก 
มาตุฆาตกรรม ฯลฯ แกสงัฆเภทกรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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         บริกรรมแหงปฐมมรรค    เปนปจจัยแกปฐมมรรค  ฯลฯ    บรกิรรม 
แหงจตุตถมรรค   เปนปจจัยแกจตุตถมรรค   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

                                       ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
         [๘๔๖] ๑.  อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ดวยอาํนาจ 
ของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
                     ๒.  อนิยตธรรม  เปนปจจัยแกนิยตธรรม ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
         ที่เปน  อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
         รูปชีวิตินทรีย    เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม    แกปตุฆาตกรรม   แก 
อรหันตฆาตกรรม   แกรหุิรุปปาทกรรม   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
         ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
         หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนิยตธรรม     ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย   มี ๒ วาระ. 
  

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

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๘๔๘]   ในเหตุปจจัย  มี  ๔ วาระ      ในอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๕ วาระ    ในอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ    ในสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ 
วาระ   ในนสิสยปจจัย มี ๗ วาระ   ในอุปนสิสยปจจัย มี ๔ วาระ  ในปุเรชาต- 
ปจจัย มี ๒ วาระ     ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ     ในอาเสวนปจจัย  มี ๒  
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วาระ   ในกมัมปจจัย มี  ๔ วาระ    ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย 
มี  ๔ วาระ    ในอินทริยปจจัย   มี ๔ วาระ    ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ    ใน 
มัคคปจจัย มี ๔ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย มี 
๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในอวิคตปจจัย  ม ี ๗ วาระ. 
 

                                             ปจจนยีนัย 
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ  

         [๘๔๙] ๑.  นิยตธรรม   เปนปจจัยแกนิยตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  นิยตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๓.  นิยตธรรม   เปนปจจัย แกนิยตธรรม   และอนิยต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย. 
                     ๔.  อนิยตธรรม     เปนปจจัยแกอนิยตธรรม     ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย  
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ดวยอํานาจของกัมมปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
เปนปจจัย  ดวยอานาจของอินทริยปจจัย. 
                     ๕.  อนิยตธรรม  เปนปจจัยแกนิยตธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๖.  นิยตธรรม  และอนยิตธรรม   เปนปจจัยแกนิยต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
                     ๗.  นิยตธรรม  และอนยิตธรรม  เปนปจจัยแกอนิยต- 
ธรรม. 
            ม ี๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ,  รวมกับ  อาหาระ, 
และรวมกับ   อินทริยะ 
 

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๘๕๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๗ วาระ  ในนสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ 
วาระ   ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเร- 
ชาตปจจัย มี ๖ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ  ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๕ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๔ วาระ    ในโนอัตถิปจจัย  มี ๔  
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วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ     ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ    ในโน- 
อวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 

                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
         [๘๕๑]   เพราะเหตุปจจัย      ในนอารัมมณปจจัย   มี ๔ วาระ    ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ     ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ    ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๔ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย มี 
๔ วาระ ฯลฯ   ในนสัมปยตุตปจจัย  มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 

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

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

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

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

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

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

                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๘๖๑]  ในนเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนสิสยปจจัย มี 
๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ    ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี 
๙  วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
นฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในนสัมปยตุตปจจัย  มี  
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๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ   ในโนนตัถิปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  นสิสยวาระก็ดี  สังสัฏฐวาระก็ดี 
พึงกระทํา. 
         ในปจจัยทั้งปวงพึงทํา ๒ วาระ. 
 

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

                                              ปจจนยีนัย 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
         [๘๖๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนอธปิติปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๒ วาระ    ในนกมัมปจจัย มี ๒ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
         การนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี  สมัปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทํา.  
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                                          ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
         [๘๖๔] ๑.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย  เหมือนกบัอรูปทุกะ  มี ๔ วาระ. 
 

                                      ๒.  อารัมมณปจจัย 
         [๘๖๕] ๑.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
         คือ   บคุคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   ซึ่งราคะ    เพราะปรารภ 
ราคะน้ัน   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทฏิฐิ  ฯลฯ  วิจิกิจฉา  ฯลฯ   อุทธัจจะ  ฯลฯ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งทิฏฐิ   เพราะปรารภทิฏฐินั้น 
วิจิกิจฉา ฯลฯ  อุทธัจจะ ฯลฯ   เพราะปรารภโทมนัส   โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ ฯลฯ  วิจิกิจฉา ฯลฯ  อุทธัจจะ  ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๒.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
         คือ   พระอริยะท้ังหลาย    พิจารณากิเลสที่ละแลว  ฯลฯ    กิเลสที่ขม 
แลว  ฯลฯ   กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ  พิจารณาเห็นขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสรณธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  
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         บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต      ที่เปนสรณธรรมดวย 
เจโตปริยญาณ. 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสรณธรรม     เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ,     แก 
ปุพเพนิวสานุสสติญาณ,     แกยถากมัมูปคญาณ,     แกอนาคตังสญาณ,    แก 
อาวัชชนะ   ดวยอานาจของอารัมมณปจจัย. 
                     ๓.  อรณธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
         คือบุคคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  กระทําอุโบสถกรรม  แลวพิจารณา 
กุศลกรรมนัน้. 
         พิจารณาซ่ึงกุศลกรรมท่ีเคยสั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ 
         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค   พิจารณามรรค ฯลฯ  ผล  พิจารณา 
นิพพาน. 
         นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,    แกมรรค,    แกผล, 
แกอาวัชชนะ,   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
         บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรณ- 
ธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
         เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ  เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                     ๔.  อรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย  
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         คือบุคคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  กระทําอุโบสถกรรมแลว   ยอมยินด ี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    ซึ่งกศุลกรรมนั้น    เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน      ราคะ 
ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ 
         พิจารณากุศลกรรมที่กระทําไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ 
         บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  จักษุ ฯลฯ    หทยวัตถุ    ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอรณธรรม  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น    ราคะ ฯลฯ  โทมนัส 
ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
         [๘๖๖]  ๑.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลยอมยินดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทําราคะใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน   ครั้นกระทําราคะน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
ฯลฯ  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนสรณธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนสรณธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                    ๒.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนสรณธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.         
                    ๓.  สรณธรรม   เปนปจจัยแกสรณธรรม   และอรณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนสรณธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                    ๔.  อรณธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ  
         ที่เปน  อารัมมณาธปิติ  ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ    ศลี ฯลฯ     กระทําอุโบสถกรรมแลว     กระทํา 
กุศลกรรมนัน้  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา  ฯลฯ  กุศลกรรมท่ีเคย 
สั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ   ออกจากฌาน ฯลฯ  
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         พระอรยิะท้ังหลายออกจากมรรค      กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   พิจารณา ฯลฯ   ผล  ฯลฯ   กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลวพิจารณา. 
         นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,    แกมรรค,    แกผล, 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
         ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
         อธิปติธรรมที่เปนอรณธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๕.   อรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
         มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   ไดแก 
         บุคคลใหทาน ฯลฯ    ศลี  ฯลฯ    กระทําอุโบสถกรรมแลว    กระทํา 
กุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน.         
         พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ   ออก 
จากฌาน ฯลฯ 
         บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอรณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทําจักษุ 
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ  
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                                      ๔.  อนันตรปจจัย 
         [๘๖๗] ๑.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย 
         คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสรณธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสรณธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๒.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย 
         คือ    ขันธทั้งหลายท่ีเปนสรณธรรม    เปนปจจัยแกวุฏฐานะ    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๓.  อรณธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย 
         คือ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรณธรรมท่ีเกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอรณธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
         อนุโลม    เปนปจจัยแกโคตรภู,     แกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                     ๔.  อรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย 
         คือ  อาวัชชนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสรณธรรม    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                  ๕.  สมนันตรปจจยั    ฯลฯ     ๘.  นิสสยปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   มี ๕ วาระ 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ 
 

                                     ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
         [๘๖๘] ๑.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ    และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลวฆาสัตว ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ     ความปรารถนาแลว      ฆาสัตว ฯลฯ 
ทําลายสงฆ. 
         ราคะ ฯลฯ    ความปรารถนา    เปนปจจัยแกราคะ ฯลฯ    แกความ 
ปรารถนา   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
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         บุคคลเขาไปอาศัยราคะ    แลวใหทาน ฯลฯ   ศีล ฯลฯ   อุโบสถกรรม 
ยังฌาน ฯลฯ  ยังวิปสสนา ฯลฯ  ยังมรรค ฯลฯ  ยังอภิญญา ฯลฯ   ยังสมาบัติ 
ใหเกิดข้ึน. 
         บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ    ความปรารถนาแลว     ใหทาน ฯลฯ 
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
         ราคะ ฯลฯ   ความปรารถนา   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ    แกปญญา 
แกสุขทางกาย,   แกทุกขทางกาย,    แกมรรค,   แกผลสมาบัติ     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                    ๓.  อรณธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา   แลวใหทาน ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ   ปญญา   สุขทางกาย    ทุกขทางกาย     อุตุ 
โภชนะ ฯลฯ   เสนาสนะ   แลวใหทาน ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
         ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ   แกปญญา   แก 
สุขทางกาย   แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                    ๔.  อรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 973 

         มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
         ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
         บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา  แลวใหทาน ฯลฯ  กอมานะ  ถอืทิฏฐิ. 
         บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ   เสนาสนะ   แลวฆาสัตว  ฯลฯ    ทําลาย 
สงฆ. 
         ศรัทธา ฯลฯ     เสนาสนะ     เปนปจจัยแก   ราคะ  ฯลฯ     แกความ 
ปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

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

                   ๑๑.   ปจฉาชาตปจจัย  ฯลฯ    ๑๒.  อาเสวนปจจัย  

         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  ม ี๒ วาระ 
         ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย   มี ๒ วาระ 
 

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

                    ๑๔.  วิปากปจจัย   ฯลฯ    ๒๐.  วิปปยตุตปจจัย 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย   มี  ๔ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๔ วาระ. 
         ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย  ม ี๔  วาระ.  
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         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  ม ี๔ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
         ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
         เหมือนกับอรูปทุกะ. 
 

                                      ๒๑.  อัตถิปจจัย 
         [๘๗๑] ๑.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย   ฯลฯ 
                     ๒.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
                     ๓.  สรณธรรม   เปนปจจัยแกสรณธรรม   และอรณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
                     ๔.  อรณธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม  ดวยอานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
         มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ,  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ 
                     ๕.  อรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
         มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  
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         ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
         บุคคลยอมยินดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ    หทยวัตถุ ฯลฯ 
เพราะปรารภจักษุเปนตน  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ   โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
         หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่เปนสรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
                     ๖.  สรณธรรม   และอรณธรรม   เปนปจจัยแกสรณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
                     ๗.  สรณธรรม   และอรณธรรม   เปนปจจัยแกอรณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
         มี ๓ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ   รวมกับ   อาหาระ 
และรวมกับ อินทริยะ 
         ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสรณธรรม    และมหาภูตรูปทั้งหลาย    เปนปจจัย 
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสรณธรรมท่ีเกิดภายหลัง   และกพฬีการาหาร  เปน 
ปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
         ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
         ขันธทั้งหลายท่ีเปนสรณธรรมท่ีเกิดภายหลัง  และรูปชีวิตินทรีย  เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๕ - หนาท่ี 978 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
         [๘๗๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี  ๔ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย มี ๔ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอินทริยปจจัย  มี ๔ วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๔ วาระ    ในมคัคปจจัย มี ๔ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอัตถ-ิ 
ปจจัย มี ๗ วาระ  ในนัตถปิจจัย มี ๔ วาระ   ในวิคตปจจัย  มี ๔  วาระ  ใน 
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
 

                                              ปจจนยีนัย 
                                    การยกปจจัยในปจจนียะ 
         [๘๗๓] ๑.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย         
                     ๒.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปน 
ปจจัย   ดวยอานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                    ๓.  สรณธรรม   เปนปจจัยแกสรณธรรม   และอรณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาตปจจัย. 
                    ๔.  อรณธรรม   เปนปจจัยแกอรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั,     เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                    ๕.  อรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                   ๖.  สรณธรรม   และอรณธรรม   เปนปจจัยแกสรณ- 
ธรรม  คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ 
                   ๗.  สรณธรรม   และอรณธรรม   เปนปจจัยแกอรณ- 
ธรรม. 
              ม ี๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,    ปจฉาชาตะ   รวมกับ   อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ 
 

                                การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
         [๘๗๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ  ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในนสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ    ใน  
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นนิสสยปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๖ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ  ในนสัมปยตุตปจจัย มี ๕ 
วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 

                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจานวนวาระในอนโุลมปจจนียะ 
         [๘๗๕]   เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย   มี  ๔ วาระ...  ใน 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ ฯลฯ    ในนสมนันตรปจจัย  มี  ๔  วาระ    ในน- 
อัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนสิสยปจจัย  มี ๔  วาระ ฯลฯ  ในนสัมป- 
ยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย มี 
๔ วาระ   ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 

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


