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วาโดย ยอ 24 ไดแก ปจจัยที่มี 1 ปจจัยมี  14  ปจจัย  + ปจจัยที่มีมากกวา 1 ปจจัยมี  10  ปจจัย
วาโดย พิสดาร 47 ไดแก ปจจัยที่มี 1 ปจจัยมี  14  ปจจัย  + ปจจัยที่มีมากกวา 1 ปจจัยมี  33  ปจจัย  

ชาติทั้ง 9   สหชาตชาติ  อารัมมณชาติ  อนันตรชาติ  วัตถุปุเรชาตชาติ  ปจฉาชาตชาติ  อาหารชาติ  รูปชีวิติน-  ปกตูปนิสสยชาติ  นานักขณิก-
 ปจจัย 24              ๑๕ ๘ ๖ หรือ ๗ ๖ ๔ ๓ ทริยชาติ ๓ ๑ หรือ ๒ กัมมชาติ ๑

1 เหตุป.จ. ล  ๑

2 อารัมมณป.จ.  ๑

3 อธิปติป.จ. 2 ล 1.สหชาตาธิปติ. ๒ 2.อารัมมณาธิปติ. ๒

4 อนันตรป.จ.  ๑

5 สมนันตรป.จ.  ๒

6 สหชาตป.จ. ญ  ๓

7 อัญญมัญญป.จ. ก  ๔

8 นิสสยป.จ. 3 ญ 1.สหชาตนิสสย. ๕ 2.วัตถารัมมณปุเรชาตนิส ๓ 3.วัตถุปุเรชาตนิสสย. ๑

9 อุปนิสสยป.จ. 3 1.อารัมมณูปนิสสย. ๔ 2.อนันตรูปนิสสย. ๓ ๑

10 ปุเรชาตป.จ. 2 1.อารัมมณปุเรชาต. ๕ 2.วัตถุปุเรชาต. ๒

11 ปจฉาชาตป.จ.  ๑

ป 

ปจจัย วาโดย ชาติ ได   ชาติ

3.ปกตูปนิสสย.
( *สุทธปกตูปนิสสย )

12 อาเสวนป.จ.  ๔

13 กัมมป.จ. 2 ล 1.สหชาตกัมม. ๖ ๒ 2.นานักขณิกกัมม. ๑

14 วิปากป.จ. ก  ๗

15 อาหารป.จ. 2 ล 1.นามอาหาร. ๘ 2.รูปอาหาร. ๑

16 อินทริยป.จ. 3 ล 1.สหชาตินทริย. ๙ 2.ปุเรชาตินทริย. ๓ 3.รูปชีวิตินทริย. ๑

17 ฌานป.จ. ล  ๑๐

18 มัคคป.จ. ล  ๑๑

19 สัมปยุตตป.จ. ก  ๑๒

20 วิปปยุตตป.จ. 4 ก 1.สหชาตวิป. ๑๓ 2.วัตถารัมมณปุเรชาตวิป. ๖ 3.วัตถุปุเรชาตวิป. ๔ 4.ปจฉาชาตวิป. ๒

21 อัตถิป.จ. 6 ญ 1.สหชาตัตถิ. ๑๔ 2.อารัมมณปุเรชาตัตถิ. ๗ 3.วัตถุปุเรชาตัตถิ. ๕ 4.ปจฉาชาตัตถิ. ๓ 5.อาหารัตถิ. ๒ 6.อินทริยัตถิ. ๒

22 นัตถิป.จ.  ๖

23 วิคตป.จ.  ๗

24 อวิคตป.จ. 6 ญ 1.สหชาตอวิคต. ๑๕ 2.อารัมมณปุเรชาตอวิคต. ๘ 3.วัตถุปุเรชาตอวิคต. ๖ 4.ปจฉาชาตอวิคต. ๔ 5.อาหารอวิคต. ๓ 6.อินทริยอวิคต. ๓

ญ. ๔  ส นิ ถิ อะ  1.อารัมมณ. 1.อนันตร., สมนันตร., 1.วัตถุ ๕ (เวนปุเรชาติน.)  1.ปจฉา.๔ 1.อาหาร.๓ 1.รูปชีวิตินทริย.๓ 1.ปกตูปนิสสย.  1.นานักขณิกกัมม.
    แบงกลุม ก. ๔  อัญ ปา สัม วิป  2.อารัมมณาธิ + อารัมมณู   อนันตรูปนิส., นัตถิ.,วิคต. 2.ปุเรชาตินทริย. 2.มิสสกปกตูนิสสย.

ล. ๗  เห ธิ กัม หา อิน ฌา มัค  3.วัตถา ๒   4.อารัมมณปุ.๓ 2.อาเสวน.      3.ปกตูปนิส.   * ๑.ปกตูปนิสสยนานัก.กัมม. ๒.สุทธปกตูปนิสสย. ๓.มิสสกปกตูปนิสสยนานักขณิกกัมม. เปนปจจัยที่แสดงนอกเหนือจากปจจัย ๔๗

(มรรคเจต. มัคคานันตรผล)

วาโดย ชาติ ได   ชาติ

* ปกตูปนิสสยนานัก.กัมม.   ๕ * มิสสกปกตูปนิสสย
-นานักขณิกกัมม.

3.ปกตูปนิสสย.
( *สุทธปกตูปนิสสย )

ุ ู ู ุ ู ู

(มรรคเจต. มัคคานันตรผล)

วาโดย ชาติ ได   ชาติ

* ปกตูปนิสสยนานัก.กัมม.   ๕ * มิสสกปกตูปนิสสย
-นานักขณิกกัมม.

3.ปกตูปนิสสย.
( *สุทธปกตูปนิสสย )
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