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ปฏฺฐานปาลิ ปฐมภาค ๔๐/ ๔๓๙/๑๕๓-๑๕๔ 

๑. ปจฺจยายานุโลมํ 

๒. สงฺขฺยาวาโร 

สุทฺธํ 
 ๔๓๙. เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อธิปติยา ทส อนนฺตเร สตฺต สมนนฺตเร สตฺต 

สหชาเต นว อญฺญมญฺเญ ตีณิ นิสฺสเย เตรส อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ 

อาเสวเน ตีณิ กมฺเม สตฺต วิปาเก เอก ํอาหาเร สตฺต อินฺทฺริเย สตฺต ฌาเน สตฺต               มคฺ
เค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ปญฺจ อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เต
รส. 

๑.ปัจจยานุโลมะ   ๒. สังขยาวาระ 
๑. สุทธสังขยาวาระ 

  ในเหตุปัจจยั                          มีวิสัชนา วาระ ๗ 
  ในอารัมมณปัจจยั                          มี  "      ๙ 
  ในอธิปติปัจจยั                         มี  "     ๑๐ 
  ในอนนัตรปัจจยั                       มี  "     ๗ 
  ในสมนนัตรปัจจยั                      มี  "     ๗ 
  ในสหชาตปัจจยั                       มี  "     ๙ 
  ในอญัญมญัญปัจจยั                      มี  "     ๓ 
  ในนิสสยปัจจยั                         มี  "     ๑๓ 
  ในอุปนิสสยปัจจยั                      มี  "     ๙ 
  ในปุเรชาตปัจจยั                       มี  "     ๓ 
  ในปัจฉาชาตปัจจยั                     มี  "     ๓ 
  ในอาเสวนปัจจยั                       มี  "     ๓ 
  ในกมัมปัจจยั                          มี  "     ๗ 
  ในวิปากปัจจยั                         มี  "     ๑ 
  ในอาหารปัจจยั                        มี  "     ๗ 
  ในอินทริยปัจจยั                        มี  "     ๗ 
  ในฌานปัจจยั                          มี  "     ๗ 
  ในมคัคปัจจยั                          มี  "     ๗ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั                      มี  "    ๓ 
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  ในวิปปยุตตปัจจยั                      มี  "    ๕ 
  ในอตัถิปัจจยั                           มี  "    ๑๓ 
  ในนตัถิปัจจยั                          มี  "    ๗ 
  ในวิคตปัจจยั                          มี  "    ๗ 
  ในอวิคตปัจจยั                          มี  "   ๑๓ 

อรรถกถา อนุโลมคณนา ในฆฏนา แห่งปัญหาวาระ 
ในบัดน้ี เพ่ือจะทรงแสดง ด้วยอํานาจการนับ ซ่ึงวิสัชนาทั้ งหลาย ตามท่ีได้                    

ในปัญหาวาระน้ี พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสคาํว่า เหตุยา สตฺต -ในเหตุปัจจยั มี  ๗  วาระ  
เป็นตน้. 

ในบททั้งหลายเหล่านั้น บทว่า สตฺต – มีวาระ ๗ คือ มีวิสัชนา ๗วาระอย่างน้ี คือ  
วิสัชนา ๓ วาระ คือ กุศล(ปัจจยุปบนั) กบักุศล(ปัจจยั), อพัยากตะ กบักุศล, กุสลาพยากตะ 
กบักุศล. กบัอกุศลมี ๓ วาระ เหมือนอย่างกบักุศลนั้น, อพัยากตะ กบัอพัยากตะมี ๑วาระ
เท่านั้น. 
 บทว่า อารมฺมเณ นว - ในอารัมมณะ คือ อารัมมณปัจจัย  มีวิสัชนา ๙ วาระ                    
แต่ละวาระมีบทตน้ ๑ บท(เอกมูลกะคือ บทท่ีเป็นปัจจยั) ปทาวสานะ ๑ บท(เอกาวสานะ         
คือ บทท่ีเป็นปัจจยุปบนั).   

บทว่า อธิปติยา  ทส - ในอธิปติ มีวิสัชนา ๑๐ วาระ อย่างน้ี คือ วิสัชนา  ๔  วาระ  
อันมีกุศลเป็นมูล คือ กุศล เป็นปัจจัยแก่กุศล โดยสหชาตะและอารัมมณะ, เป็นปัจจัย                  
แก่กุศล โดยอารัมมณะเท่านั้น, เป็นปัจจยัแก่อพัยากตะ โดยสหชาตะ และอารัมมณะ,    เป็น
ปัจจยัแก่กุสลาพยากตะ โดยสหชาตะเท่านั้น.   

วิสัชนา ๓ วาระ มีอกุศลเป็นมูล คือ อกุศล เป็นปัจจยัแก่อกุศล โดยสหชาตะและ
อารัมมณะ, เป็นปัจจัยแก่อัพยากตะโดยสหชาตะเท่านั้น, เป็นปัจจัยแก่อกุสลาพยากตะ 
โดยสหชาตะเท่านั้นเหมือนกนั. 

วิสัชนา ๓ วาระ มีอพัยากตะเป็นมูล คือ อพัยากตะเป็นปัจจยัแก่อพัยากตะโดยสหชา
ตะและอารัมมณะ,  เป็นปัจจัยแก่กุศล โดยอารัมมณะเท่านั้น, เป็นปัจจัยแก่อกุศล โดย
อารัมมณะเท่านั้นเหมือนกนั,    

ก็ ในอธิปติปัจจยัน้ี อารัมมณาธิปติ ยอ่มได ้โดยวาระ ๗  และสหชาตาธิปติ ยอ่มได้ 
โดยวาระ ๗  เหมือนกนั. 
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 บทว่า อนนฺตเร  สตฺต - ในอนนัตรปัจจยั  มีวิสัชนา  ๗ วาระ อยา่งน้ี คือ วิสัชนา  ๒  
วาระ มีกุศลเป็นมูล,อกุศลเป็นมูล มีวิสัชนา ๒ วาระเหมือนกนั,วิสัชนา ๓วาระ มีอพัยากตะ
เป็นมูล.  แมใ้นสมนนัตรปัจจยั  ก็มีวิสัชนา ๗ วาระ เหล่าน้ีเหมือนกนั.  
 บทว่า  สหชาเต  นว -  ในสหชาตปัจจยั  มีวิสัชนา ๙  วาระ  อยา่งน้ี  คือ  วิสัชนา ๓  
วาระ  มีกุศลเป็นมูล,  ๓ วาระ  มีอกุศลเป็นมูล, ๑ วาระ  มีอัพยากตะเป็นมูล, ๑ วาระ                        
มีกุสลาพยากตะเป็นมูลเหมือนกนั, และ ๑  วาระ มีอกุสลา  พยากตะเป็นมูล.     
 บทว่า  อญฺญมญฺเญ  ตีณิ  - ในอญัญมญัญปัจจยั  มีวิสัชนา  ๓  วาระ อย่างน้ี  คือ  
กุศล กบักุศล  ๑  วาระ, อกุศล กบัอกุศล  ๑ วาระ, อพัยากตะ กบัอพัยากตะ  ๑  วาระ. 
 บทว่า  นิสฺสเย  เตรส -  ในนิสสยปัจจยั  มีวิสัชนา  ๑๓  วาระ  อยา่งน้ี  คือ  วิสัชนาท่ี
มีกุศลเป็นมูล  ๓  วาระ โดยสหชาตะเท่านั้ น,   มีอกุศลเป็นมูล  ๓  วาระเหมือนกัน,                    
มีอพัยากตะเป็นมูล  ๓  วาระเหมือนกนั.   

ก็ ในวิสัชนามีอัพยากตะเป็นมูลน้ี  ย่อมได้ แม้ปุเรชาตะ. จริงทีเดียว อัพยากตะ              
เป็นสหชาตะ แก่อพัยากตะดว้ย  เป็นปุเรชาตะ แก่อพัยากตะดว้ย.  อพัยากตะ เป็นปุเรชาตะ 
แก่กุศลเท่านั้น,  แก่อกุศลก็เหมือนกนั.   

กุสลาพยากตะ   เป็นปัจจยั แก่กุศล โดยสหชาตะและปุเรชาตะ(๑๐),  
กุสลาพยากตะ   เป็นปัจจยั แก่อพัยากตะ โดยสหชาตะเท่านั้น(๑๑).   
อกุสลาพยากตะ  เป็นปัจจยั แก่อกุศลโดยสหชาตะและปุเรชาตะ(๑๒),   
อกุสลาพยากตะ  เป็นปัจจยั แก่อพัยากตะ โดยสหชาตะเท่านั้น(๑๓). 
บทว่า  อุปนิสฺสเย  นว -  ในอุปนิสสยปัจจยั  มีวิสัชนา  ๙วาระ  แต่ละวาระมีบทตน้  

๑  บท  และปทาวสานะ  ๑ บท.  ในวิภงัค ์แห่งอุปนิสสยปัจจยัเหล่านั้น พระผูมี้พระภาคเจา้
ทรงแสดง ประเภทไว ้ ๒๓  วาระ. ใน ๒๓ วาระเหล่านั้น  อารัมมณูปนิสสยปัจจยั  มี  ๗  
วาระ  อนนัตรูปนิสสยปัจจยัมี  ๗  วาระ ปกตูปนิสสยปัจจยั  มี  ๙  วาระ. 
 บทว่า  ปุเรชาเต  ตีณิ -  ในปุเรชาตปัจจยั  มีวิสัชนา ๓ วาระ อยา่งน้ี  คือ  อพัยากตะ 
เป็นปัจจยัแก่อพัยากตะ,  อพัยากตะเป็นปัจจยัแก่กุศล,  อพัยากตะ เป็นปัจจยัแก่อกุศล. 
 บทว่า  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ - ในปัจฉาชาตปัจจยั  มีวิสัชนา ๓ วาระ อย่างน้ี คือ กุศล 
เป็นปัจจยัแก่อพัยากตะ,  อกุศล เป็นปัจจยัแก่อพัยากตะ, อพัยากตะ เป็นปัจจยัแก่อพัยากตะ. 
 บทว่า  อาเสวเน  ตีณิ - ในอาเสวนปัจจยั  มีวิสัชนา  ๓ วาระ  เหมือนอยา่งกบัอญัญ
มญัญปัจจยั. 
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บทว่า  กมฺเม  สตฺต  - ในกมัมปัจจยั  มีวิสัชนา ๗ วาระ เหมือนอย่างกบั เหตุปัจจยั.   
ในวิสัชนา  ๗ วาระเหล่านั้ น  นานากขณิกกัมมปัจจัย มาแล้ว  ในวิสัชนา ๒ วาระ.                          
ใน  ๕  วาระ(ท่ีเหลือ)  เป็นสหชาตะเท่านั้น. 
 บทว่า  วิปาเก  เอกํ - ในวิปากปัจจยั มี ๑ วาระ คือ อพัยากตะ กบัอพัยากตะ. 
 ในอาหารปัจจยั  อินทริยปัจจยั  ฌานปัจจยั  และ  มคัคปัจจยั  มีวิสัชนาปัจจยัละ  ๗  
วาระ  เหมือนอย่างกบัเหตุปัจจยันั่นเอง.  ก็ในอธิการน้ี อินทริยปัจจยัมาแลว้  ด้วยอาํนาจ
สหชาตะและปุเรชาตะ. 
 บทว่า  สมฺปยุตฺเต  ตีณิ - ในสัมปยุตตปัจจัย  มีวิสัชนา ๓ วาระเป็นเช่นเดียวกบั 
อญัญมญัญปัจจยั. 
 บทว่า  วิปฺปยุตฺเต ปญฺจ - ในวิปปยุตตปัจจยั มีวิสัชนา ๕  วาระ อยา่งน้ี คือ วิสัชนาท่ี
มีกุศลเป็นมูล  ๑ วาระ, มีอกุศลเป็นมูล  ๑ วาระ, มีอพัยากตะเป็นมูล  ๓ วาระ คือ อพัยากตะ 
กบักุศล(๑) และอพัยากตะ กบัอกุศล(๒) เป็นปัจจยัโดยสหชาตะและปัจฉาชาตะ,   

อพัยากตะ กบัอพัยากตะ(๓) เป็นปัจจยัโดยสหชาตะ  ปุเรชาตะและปัจฉาชาตะ,  
กุศล กบัอพัยากตะ(๔)  และอกุศล  กบัอพัยากตะ(๕)  เป็นปัจจยั โดยวตัถุปุเรชาตะ. 
บทว่า  อตฺถิยา  เตรส  -  ในอตัถิปัจจยั  มีวิสัชนา  ๑๓ วาระ อย่างน้ี คือ มีกุศลเป็น

มูล  ๓  วาระ  คือ กุศล กับกุศล เป็นปัจจัย โดยสหชาตะ, อัพยากตะกับกุศล เป็นปัจจยั 
โดยสหชาตะและปัจฉาชาตะ, กุสลาพยากตะกบักุศล เป็นปัจจยั โดยสหชาตะเท่านั้น. 

มีอกุศลเป็นมูล ก็มี  ๓ วาระเหมือนกนั. 
ส่วน อัพยากตะ กับอัพยากตะ เป็นปัจจัย โดยสหชาตะ  ปุเรชาตะ ปัจฉาชาตะ                  

อาหาระ  และอินทริยปัจจยั (๑). 
กุศล กับอัพยากตะ(๑)  และอกุศล กับอัพยากตะ(๑) เป็นปัจจัย  โดยวตัถารัมมณ              

ปุเรชาตะ,    
กุศล และอพัยากตะ เป็นปัจจยั แก่กุศล โดยสหชาตะและปุเรชาตะ(๑),    
กุศล และอพัยากตะนั้นนัน่เทียว เป็นปัจจยั แก่อพัยากตะ โดยสหชาตะ  ปัจฉาชาตะ  

อาหาระ  และอินทริยปัจจยั(๑) 
อกุศล และอพัยากตะ  เป็นปัจจยั แก่อกุศล โดยสหชาตะและปุเรชาตะ(๑)   
อกุศล และอัพยากตะนั้ นนั่นเ ทียว เป็นปัจจัย แก่อัพยากตะ โดยสหชาตะ                     

ปัจฉาชาตะ อาหาระ และอินทริยปัจจยั(๑). 
 ในนัตถิปัจจัยและวิคตปัจจัย  มีวิสัชนา ๗ วาระ เหมือนอย่างกับอนันตระ และ
สมนนัตระ. 
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ในบทว่า อวิคเต เตรส – ในอวิคตะ มีวิสัชนา ๑๓ วาระ เหมือนอยา่งกบัอตัถิ. 
  
 
ในปัญหาวาระนี้ มีการกําหนดนับ ๗ อย่าง อย่างนี้ คือ วิสัชนา ๑ วาระ   ๓ วาระ              

๕ วาระ  ๗ วาระ  ๙ วาระ  ๑๐ วาระ  ๑๓ วาระ.   
ในวิสัชนา ๗ อยา่งเหล่านั้น วิสัชนา ๑วาระมี ๑ปัจจยัเท่านั้น ดว้ยอาํนาจ                     วิ

ปากปัจจยั. 
 วิสัชนา ๓ วาระ มี ๕ ปัจจยั ด้วยอาํนาจอญัญมญัญปัจจยั ปุเรชาตปัจจยั  ปัจฉาชาต
ปัจจยั  อาเสวนปัจจยั  และสัมปยุตตปัจจยั. 
 วิสัชนา  ๕  วาระ  มี  ๑  ปัจจยัเท่านั้น  ดว้ยอาํนาจวิปปยุตตปัจจยั. 
 วิสัชนา  ๗  วาระ  มี  ๑๐  ปัจจยั  ด้วยอาํนาจเหตุปัจจยั  อนันตรปัจจยั  สมนันตร
ปัจจยั  กมัมปัจจยั  อาหารปัจจยั  อินทริยปัจจยั  ฌานปัจจยั  มคัคปัจจยั  นัตถิปัจจยั  และ
วิคตปัจจยั. 
 วิสัชนา  ๙ วาระ มี  ๓ ปัจจัย   ด้วยอํานาจอารัมมณปัจจัย   สหชาตปัจจัย                              
และอุปนิสสยปัจจยั. 
 วิสัชนา  ๑๐  วาระ  มี  ๑  ปัจจยั  ดว้ยอาํนาจอธิปติปัจจยั. 
 วิสัชนา ๑๓ วาระ มี ๓ ปัจจยั  ดว้ยอาํนาจนิสสยปัจจยั อตัถิปัจจยั และอวิคตปัจจยั. 
 เพราะเหตุนั้น บัณฑิตกําหนดแล้ว ซ่ึงวาระทั้งหลายท่ีแสดงไว ้ ในปัจจัยนั้น ๆ                       
อยา่งน้ี  ดว้ยอาํนาจการนบัให้ดี  แลว้พึงทราบ การนบั ในการเทียบเคียงปัจจยั  ในทุกะและ
ติกะเป็นตน้  ดว้ยอาํนาจ แห่งปัจจยัทั้งหลายเหล่านั้น. 
 

อรรถกถา สุทธสังขยา จบ. 
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๒. ทุกาทิสังขยาวาระ 
(รวมทั้งในสภาคะและฆฏนา) 

๑.เหตุมูลกนัย 
(ในปัจจัย ๒๔ สภาคะเป็นทุกะเท่านั้น, ส่วนฆฏนาเป็นทุกาทิ) 

เหตุสภาคํ 
 ๔๔๐. เหตุปจฺจยา อธิปติยา จตฺตาริ, สหชาเต สตฺต,  อญฺญมญฺเญ ตีณิ,  นิสฺสเย 
สตฺต,  วิปาเก เอก,ํ  อินฺทฺริเย จตฺตาริ,  มคฺเค จตฺตาริ,  สมฺปยุตฺเต ตีณิ,  วิปฺปยุตฺเต ตีณิ,  
อตฺถิยา สตฺต,  อวิคเต สตฺต. (๑๑) 

 
เหตุสภาคะ ๑๑  
  ในอธิปติปัจจยั    กับเหตุปัจจัย มีวาระ  ๔ 
  ในสหชาตปัจจยั                กับเหตุปัจจัย   มี "    ๗ 
  ในอญัญมญัญปัจจยั              กบั ฯลฯ   มี "    ๓ 
  ในนิสสยปัจจยั                 กบั ฯลฯ   มี "    ๗ 
  ในวิปากปัจจยั                 กบั ฯลฯ   มี "    ๑ 
  ในอินทริยปัจจยั                กบั ฯลฯ   มี "    ๔ 
  ในมคัคปัจจยั                  กบั ฯลฯ   มี "    ๔ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั               กบั ฯลฯ   มี "    ๓ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั               กบั ฯลฯ   มี  "   ๓ 
  ในอตัถิปัจจยั                  กบั ฯลฯ   มี "    ๗ 
  ในอวิคตปัจจยั                 กบั ฯลฯ   มี "    ๗  
  

 วิ.สมาโน ภาโค เยสนฺติ เต สภาคา. 
 ส่วน ท่ีเสมอกัน ของปัจจัยทัังหลายเหล่าใด มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ปัจจัยทั้งหลาย
เหล่านั้น ช่ือว่า สภาคะ.(ปัจจยัท่ีมีส่วนเสมอกนั) 
 

อัฏฐกถา ข้อ ๔๔๐ หน้า ๕๑๙ - ๒๐ 
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เย ปน ปจฺจยา เยสํ ปจฺจยานํ วิสภาคา วา วิรุทฺธา วา โหนฺติเต เตหิ สทฺธึ น 

โยเชตพฺพา. เสยฺยถิทํ :— เหตุปจฺจยสฺส ตาว อารมฺมณานนฺตรสมนนฺตรูปนิสฺสย-                  
ปุเรชาตปจฺฉาชาตกมฺมาเสวนาหารฌานนตฺถิวิคตา  อธิปติปจฺจเย จ ฐเปตฺวา วีมํสํ                      
เสสาธิปติโน วิสภาคา,  สหชาตาทโย ตสฺส สภาคา. กสฺมา? ตถา ภาวาภาวโต.                     

เหตุปจฺจโย หิ เยส ํเหตุปจฺจโย โหติ,  เตส ํสหชาตาทิปจฺจโยปิ โหติ,  อารมฺมณาทิปจฺจโย 

ปน น โหตีติ อารมฺมณาทโย ตสฺส วิสภาคา นาม. ตสฺมา โส เตหิ เต วา เตน สทฺธึ                    

น  โ ย เชต พฺพา . ปุ เ ร ชา ต ปจฺ ฉ า ชา ต ส มฺปยุ ตฺ ต วิ ปฺปยุ ตฺ ต อตฺ ถินตฺ ถิ วิค ต า วิค ต า  จ                            
อญฺญมญฺญวิรุทฺธา,เตปิ อญฺญมญฺญ ํน โยเชตพฺพา.ตตฺถ อโยชนีเย วชฺเชตฺวา โยชนีเยหิ                           
โยเค เย วารา ลพฺภนฺติ,เต สงฺเขปโต ทสฺเสตุ ํเหตุปจฺจยา อธิปติยา จตฺตารีติอาทิ วุตฺต.ํ 

                        
อรรถกถา 

ก็ ปัจจยัทั้งหลายเหล่าใด เป็นวิสภาคะ หรือขดัแยง้กนั แก่ปัจจยัทั้งหลายเหล่าใด, 
ปัจจัยทั้งหลายท่ีเป็นวิสภาคะหรือท่ีขัดแยง้กันเหล่านั้น อันบัณฑิต ไม่ควรประกอบไว ้                    
กบัดว้ยปัจจยัทั้งหลายเหล่านั้น.  คืออยา่งไร :-   

คือ อารัมมณปัจจยั  อนนัตรปัจจยั  สมนนัตรปัจจยั  อุปนิสสยปัจจยั  ปุเรชาตปัจจยั  
ปัจฉาชาตปัจจัย  กัมมปัจจัย  อาเสวนปัจจัย  อาหารปัจจัย  ฌานปัจจัย  นัตถิปัจจัย                
วิคตปัจจัยทั้ งหลาย และอธิบดีทั้ งหลายท่ีเหลือ ยกเว้น ซ่ึงวีมังสะ ในอธิปติปัจจัย                       
เพียงเท่านั้น เป็นวิสภาคะ แห่งเหตุปัจจยั.   

สหชาตปัจจัย เ ป็นต้น เ ป็นสภาคะ แห่ง เหตุ ปัจจัยนั้ น .   เพราะเหตุใด ? .                          
เพราะความเป็นสหชาตปัจจัยเป็นต้น ในความเป็นเหตุปัจจัย ของเหตุธรรมทั้งหลาย                  
โดยประการนั้น(ตถา ภาวาภาวโต เหตุธมฺมานํ เหตุปจฺจยภาเว สหชาตาทิปจฺจยภาวโต,  
มูลฏีกา).  อธิบายว่า เหตุปัจจยั ย่อมเป็นเหตุปัจจยั  แก่ปัจจยุปบนันธรรมทั้งหลายเหล่าใด,  
ก็ย่อมเป็นแม้ปัจจัย มีสหชาตะ เป็นต้น แก่ ปัจจยุปบันนธรรมทั้ งหลายเหล่านั้ น,                            
แต่  ย่อมไม่เป็นปัจจัยมีอารัมมณะเป็นต้น แก่ปัจจยุปบันนธรรมทั้ งหลายเหล่านั้ น                   
เพราะเหตุนั้ น  ปัจจัยทั้ งหลาย มีอารัมมณปัจจัย เ ป็นต้น จึง ช่ือว่า  เ ป็นวิสภาค ะ                                      
ของเหตุปัจจยันั้น.  เพราะเหตุนั้น  เหตุปัจจยันั้น อนับณัฑิตไม่ควรประกอบไว ้พร้อมกบั
ด้วยปัจจัยทั้งหลายมีอารัมมณปัจจยัเป็นต้นเหล่านั้น  หรือว่า ปัจจัยทั้งหลายมีอารัมมณ
ปัจจยัเป็นตน้เหล่านั้น ไม่ควรประกอบไว ้พร้อมกบัดว้ยเหตุปัจจยันั้น. 
 และ ปุเรชาตปัจจัย กับปัจฉาชาตปัจจัย  สัมปยุตตปัจจัย กับวิปปยุตตปัจจัย                             
อตัถิปัจจยั กบันตัถิปัจจยั  และวิคตปัจจยั กบัอวิคตปัจจยั  ก็ขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั,             แม้
ปัจจยัทั้งหลายเหล่านั้น ก็ไม่ควรประกอบไว ้ซ่ึงกนัและกนั.   
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ในบรรดาธรรมทั้ งหลายมีเหตุธรรมเป็นต้นเหล่านั้ น วาระทั้ งหลายเหล่าใด          
ย่อมไ ด้   ใ นก า ร ปร ะ ก อบ กับธร ร มทั้ ง ห ลา ย มีอโ มห เห ตุ เ ป็นต้น ท่ี เข้า กัน ไ ด้                                            
เว้น ซ่ึงธรรมทั้ งหลายมีโลภเหตุ เ ป็นต้นท่ี เข้ากันไม่ได้ ,  วาระทั้ งหลายเหล่านั้ น                            
เพ่ือจะทรงแสดง โดยสังเขป  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัส คาํมีอาทว่ิา  เหตุปจฺจยา  อธิปติยา  
จตฺตาริ – ในอธิปติปัจจยั กบัเหตุปัจจยั มีวาระ ๔. 
  

ในวาระทั้ งหลายเหล่านั้ น ในการเทียบเคียง แห่งเหตุปัจจัย กับอธิปติปัจจัย                  
( เหตุปัจจัย) ควรมี โดยวาระทั้ งหลาย  ๗ วาระ ด้วยอํานาจแห่งการนับท่ีน้อยกว่า                     
(อธิปติปัจจัย มี ๑๐ วาระ) แม้ก็จริง,  ถึงอย่างนั้ น  เพราะ ในบรรดาอธิบดีทั้ งหลาย                      
วีมงัสาธิบดีเท่านั้น เป็นเหตุปัจจยั, อธิบดีทั้งหลายนอกน้ี ไม่เป็นเหตุปัจจยั, เพราะเหตุนั้น  
พระผูมี้พระภาคเจา้ จึงทรงเวน้ ซ่ึงอธิบดีธรรมทั้งหลาย ท่ีเป็นวิสภาคะ จึงตรัสว่า  จตฺตาริ – 
๔ วาระ ดว้ยอาํนาจแห่งสภาคะ.   

วิสัชนา  ๔  วาระเหล่านั้น  อนับณัฑิตพึงทราบอยา่งน้ี :-  คือ          
๑. กุสโล ธมฺโม กุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย, กุสลา 

วีมํสา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ. 
 กุศลธรรม เป็นปัจจยั แก่กุศลธรรม ดว้ยอาํนาจเหตุปัจจยั  ดว้ยอาํนาจอธิปติปัจจยั,  

คือ  วีมงัสาธิบดีท่ีเป็นกุศล  เป็นปัจจยั แก่ขนัธ์ทั้งหลายท่ีสัมปยุต.      
๒. กุสโล ธมฺโม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย, 

กุสลา วีมํสา จิตฺตสมุฏฺฐานานํ รูปานํ. 
 กุศลธรรม เป็นปัจจยั แก่อพัยากตธรรม  ด้วยอาํนาจเหตุปัจจยั ด้วยอาํนาจอธิปติ

ปัจจยั,  คือ วีมงัสาธิบดีท่ีเป็นกุศล เป็นปัจจยั แก่รูปทั้งหลาย ท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน.   
๓ .  กุสโล  ธ มฺโม  กุสล สฺส  จ  อ พฺย ากตสฺส  จ  ธ มฺมสฺส  เ หตุป จฺจ เ ย น  ป จฺจโย                       

อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย, กุสลา วีมํสา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฏฺฐานานญฺจ  รูปานํ. 
 กุศลธรรม เป็นปัจจัย แก่กุศลธรรม และอัพยากตธรรม ด้วยอาํนาจเหตุปัจจัย                     

ด้วยอาํนาจอธิปติปัจจยั,  คือ  วีมงัสาธิบดีท่ีเป็นกุศล เป็นปัจจยั แก่ขนัธ์ทั้งหลายท่ีสัมปยุต 
และรูปทั้งหลาย ท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน.   

๔. อพฺยากโต ธมฺโม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย, วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา วีมํสา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฏฺฐานานญฺจ  
รูปานํ.            
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อพัยากตธรรม เป็นปัจจยั แก่อพัยากตธรรม  ดว้ยอาํนาจเหตุปัจจยั                         ดว้ย
อาํนาจอธิปติปัจจยั,  คือ  วีมงัสาธิบดีท่ีเป็นวิปากาพยากตะ และกิริยาพยากตะ                เป็น
ปัจจยั แก่ขนัธ์ทั้งหลายท่ีสัมปยุต และรูปทั้งหลาย ท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน.  

ก็ ในวาระอพั – อพัน้ี วิปากาพยากตะ พึงถือเอา แต่โลกุตตระเท่านั้น.ส่วน ปัจจยั
ทั้งหลาย มีอารัมมณปัจจยัและอนนัตรปัจจยัเป็นตน้ ไม่ประกอบไว ้เพราะเป็นวิสภาคะ.   

ครั้ น รู้  ซ่ึ งวาระท่ีมีได้  และไม่ได้  ในปัจจัยทั้ งปวง  โดยอุบาย น้ีนั่นแหละ                       
วาระทั้งหลาย อนับณัฑิตพึงยกขึ้น ดว้ยอาํนาจท่ีมีได.้ 

บทว่า  สหชาเต  สตฺต - ในสหชาตปัจจยั กบัเหตุปัจจยั มี ๗ วาระ, คือ  ท่ีได้แล้ว                    
ในเหตุปัจจยันัน่แหละ.   

บทว่า  อญฺญมญฺเญ  ตีณิ -  ในอญัญมญัญปัจจยั กบัเหตุปัจจยั มี  ๓  วาระ,คือ ท่ีได้ 
ในสุทธิกอญัญมญัญปัจจยั นัน่เอง.   

บทว่า นิสฺสเย  สตฺต - ในนิสสยปัจจยั กบัเหตุปัจจยั มี ๗ วาระ, คือท่ีไดแ้ลว้ในเหตุ
ปัจจยันัน่แหละ.   

บทว่า  วิปาเก เอกํ – ในวิปากปัจจยั กบัเหตุปัจจยั มี ๑ วาระ, คือ ท่ีไดใ้นสุทธิกวิบาก
ปัจจยั.   

บทว่า  อินฺทริยมคฺเคสุ  จตฺตาริ - ในอินทริยปัจจยัและมคัคปัจจยั กบัเหตุปัจจยั มี  ๔  
วาระ, คือ  มีนยัดงัท่ีกล่าวแลว้ ในหนหลงันัน่เอง.   

บทว่า  สมฺปยุตฺเต  ตีณิ  - ในสัมปยุตตปัจจยั กบัเหตุปัจจยั มี  ๓  วาระ, คือ  ท่ีได้     
ในสุทธิกสัมปยุตตปัจจยันัน่เอง.   

บทว่า  วิปฺปยุตฺเต  ตีณิ  - ในวิปปยุตตปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี  ๓ วาระ, ความว่า 
บณัฑิตพึงทราบ ธรรมทั้งหลาย มีกุศลเป็นตน้ กระทาํ ซ่ึงรูป  ท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐานให้เป็น
ปัจจยุบบนั.   

บทว่า  อตฺถิอวิคเตสุ  สตฺต – ในอตัถิปัจจยัและอวิคตปัจจยั กบัเหตุปัจจยั มี  ๗  วาระ
,  คือ ท่ีไดแ้ลว้ ในเหตุปัจจยันัน่เอง . 

 
อรรถกถา เหตุสภาคะ จบ. 
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ความหมายคําว่า ฆฏนะ 
วิ. ฆฏียเต  ฆฏนํ , (วา) ฆฏิยเต อเนนาติ = ฆฏนํ (นปํุ) -  กลุ่มอาํนาจของปัจจยั                   

ท่ีถูกรวบรวม ช่ือว่า  ฆฏนะ,(อีกนยัหน่ึง) กลุ่มปัจจยัท่ีถูกรวบรวม ดว้ยธรรมสัตติ              มี
เหตุสัตติเป็นตน้ ของปัจจยันั้นๆ มีเหตุปัจจยัเป็นตน้ เพราะเหตุนั้น ธรรมสัตติ มีเหตุสัตติ 
เป็นตน้ ของปัจจยันั้น ๆ มีเหตุปัจจยัเป็นตน้ ช่ือว่า ฆฏนะ.(เหตุสัตติเป็นตน้ ของเหตุปัจจยั
เป็นตน้ เป็นเคร่ืองรวบรวมกลุ่มปัจจยั). 

๑. สามญฺญฆฏนา  หมายความว่า กลุ่มอาํนาจของปัจจยัท่ีถูกรวบรวม ท่ียงัมิไดก้ล่าวถึง 
อธิปติ อินทริยะ และมคัคะเป็นตน้ เขา้ดว้ย 

๒. สอินฺทฺริยมคฺคฆฏนา   หมายความว่า กลุ่มอํานาจของปัจจัยท่ีถูกรวบรวม ท่ีมี                   
อินทริยะ และมคัคะเขา้ดว้ย 

๓. สาธิปติอินฺทฺริยมคฺคฆฏนา  หมายความว่า กลุ่มอาํนาจของปัจจัยท่ีถูกรวบรวม                 
ท่ีมีอธิปติ อินทริยะ และมคัคะ   เขา้ดว้ย 

๔. สพฺพฏฐานิกฆฏนา  หมายความว่า กลุ่มอาํนาจของปัจจยัท่ีถูกรวบรวม ท่ีมีปัจจยั       
ทั้ง ๔ คือ สหชาตะ สหชาตนิสสยะ สหชาตตัถิ และสหชาตอวิคตะ อนัเป็นปัจจยั                
ท่ีเขา้รวมในฆฏนาทุกฆฏนา ท่ีเป็นสหชาตชาติ 

๕.  สอญฺญมญฺญฆฏนา  หมายความว่า กลุ่มอํานาจของปัจจัยท่ีถูกรวบรวม ท่ีมี                   
อญัญมญัญะเขา้ดว้ย 

๖. สอญฺญมญฺญสมฺปยุตฺตฆฏนา  หมายความว่า กลุ่มอาํนาจของปัจจยัท่ีถูกรวบรวม               
ท่ีมีอญัญมญัญะ และสัมปยุตตะเขา้ดว้ย 

๗. สวิปฺปยุตฺตฆฏนา  หมายความว่า กลุ่มอาํนาจของปัจจยัท่ีถูกรวบรวม ท่ีมีวิปปยุตตะ
เขา้ดว้ย 

๘. สอญฺญมญฺญวิปฺปยุตฺตฆฏนา  หมายความว่า กลุ่มอาํนาจของปัจจยัท่ีถูกรวบรวม         
ท่ีมีอญัญมญัญะ และวิปปยุตตะเขา้ดว้ย 

๙. สอินฺทฺริยมคฺคสพฺพฏฐานิกฆฏนา  หมายความว่า กลุ่มอํานาจของปัจจัยท่ีถูก
รวบรวม ท่ีมีอินทริยะ และมคัคะ เขา้รวมในสัพพฏัฐานิกปัจจยั 

๑๐. สาธิปติอินฺทฺริยมคฺคสพฺพฏฐานิกฆฏนา  หมายความว่า กลุ่มอาํนาจของปัจจยั               
 ท่ีถูกรวบรวม ท่ีมี อธิปติ อินทริยะ และมคัคะ เขา้รวมในสัพพฏัฐานิกปัจจยั 
๑๑.  อวิปากฆฏนา  หมายความว่า กลุ่มอาํนาจของปัจจยัท่ีถูกรวบรวมท่ีไม่มีวิปากะ 
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๑๒. สวิปากฆฏนา  หมายความว่า กลุ่มอาํนาจของปัจจัยท่ีถูกรวบรวม ท่ีมีวิปากะ                
เขา้ดว้ย. 

เหตุฆฏนา ๒๔ 
สามัญญฆฏนา ๙  
๑.ปัจจยั ๕ คือ เหตุ สหชาต นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ เหตุ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย สัมปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                   
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๖ คือ เหตุ สหชาต นิสสย วิปปยุตต อตัถิ วิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
              (อวิปากฆฏนา ๔) 
 ๕.ปัจจยั ๖ คือ เหตุ สหชาต นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๗ คือ เหตุ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๘ คือ เหตุ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก สัมปยุตต อตัถิ  อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๗ คือ เหตุ สหชาต นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๘ คือ เหตุ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิ  อวิคตปัจจยั              
มี ๑ วาระ 
                (สวิปากฆฏนา ๕) 
 (ในอวิปากฆฏนา วิปากปัจจัย ไม่มี เพราะเป็นอวิปากฆฏนา. และอัญญมัญญ                  
วิปปยุตต ก็ไม่มี เพราะปัจจัย ได้แก่ ปฏิสนธิวิปากเหตุ, ปัจจยุปบนั ไดแ้ก่ ปฏิสนธิหทยวตัถุ                
เม่ือเป็นอย่างน้ี วิปากปัจจัย ย่อมได้ โดยแน่นอน  เพราะเหตุนั้น อัญญมัญญ วิปปยุตต                  
จึงไม่มี, แต่ จะมีอยู ่ในสวิปากฆฏนาท่ี ๙ นัน่เอง.แมใ้นฆฏนาอ่ืนท่ีเหลือ ก็มีนยัน้ีนัน่เทียว). 

 
อรรถกถา 

(เหตุปัจจยั  ย่อมได้ ซ่ึงการประกอบ ร่วมกบั ด้วยปัจจยัทั้งหลาย ๑๑ มีอธิปติปัจจยั
เป็นตน้ เหล่าใด,  พระผูมี้พระภาคเจา้ ครั้ นทรงแสดง  ซ่ึงวิธีนับ ในทุมูลกนัย  ด้วยอาํนาจ 
แห่งปัจจัยทั้ งหลายเหล่านั้ นแล้ว  บัดน้ี เพ่ือทรงแสดง ซ่ึงวิธีนับ ในติมูลกนัยเป็นต้น                        
จึงทรงตั้ง ซ่ึงขอ้กาํหนด ตรัสว่า  เหตุสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต - ปัจจยั  ๕  คือ  
เหตุ  สหชาตะ  นิสสยะ  อตัถิ และอวิคตปัจจยั  มี  ๗  วาระ เป็นตน้ ดว้ยประการฉะน้ี. 



12 

 

 แต่ ในโปตถกะทั้งหลาย  ท่านอาจารย์ ย่อมเขียน ซ่ึงนามของปัจจัยทั้งหลายมี
อกัขระเส่ือมไป อย่างน้ี  คือ  นิสฺส  อุปนิสฺส  อธิป,  บทนั้น ท่านเขียนแลว้ ด้วยอาํนาจลืม
กระทาํสัญญา,  เพราะเหตุนั้น ในฐานะเช่นนั้น บาลี ควรกระทาํให้บริบูรณ์,  ก็ ขอ้กาํหนดน้ี
ใด ท่ีทรงตั้งไว,้ ด้วยเหตุนั้น  ย่อมทรงแสดง ถึงอรรถน้ีว่า เหตุปัจจยัน้ี ย่อมได้ ซ่ึงวิสัชนา  
๗ วาระเท่านั้น ท่ีได้แล้ว ในวิภังค์ของตน ในการรวบรวมเขา้ พร้อมกับด้วยปัจจยั ๔ มี
สหชาตปัจจยัเป็นตน้.   

ก็ ถ้าหาก อัญญมัญญปัจจัย ย่อมรวมเข้าไป ในอธิการน้ี  ย่อมได้ ซ่ึงวิสัชนา  ๓  
วาระ ท่ีได ้ในอญัญมญัญปัจจยั,   

ถา้หาก สัมปยุตตปัจจยั ยอ่มรวมเขา้ไป ก็ยอ่มได ้ซ่ึงวิสัชนา ๓วาระเหล่านั้นนัน่เอง.                     
ถ้าหาก  วิปปยุตตปัจจัย ย่อมรวมเข้าไป  ก็ย่อมได้ ซ่ึงวิสัชนา ๓ วาระ ท่ีได้                         

ในเหตุวิปปยุตตทุกะ.   
ถ้าหาก วิปากปัจจัย ย่อมรวมเข้าไป  ย่อมได้ ซ่ึงวิสัชนา วาระเดียวเท่านั้ น                    

เพราะเทียบเคียง กบัดว้ยปัจจยัทั้งหมด ท่ีเป็นสภาคะกบัวิปากะ.   
ก็ ในฆฏนาทั้งหลายเหล่าน้ี(เอเตสุ ฆฏเนสุ)  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไว ้ด้วยอาํนาจ

แห่งเหตุทั้งหลาย  อนัมี ๙ ฆฏนา โดยสามญัญะ ฆฏนา ๔ ฆฏนา(จตฺตาริ ฆฏนานิ) เบ้ืองแรก
ทั้งปวง เป็นอวิปากฆฏนาเท่านั้น. ก็ ในวิสัชนา อพัยากตะกบัอพัยากตะ ยอ่มได ้  แมวิ้บาก
เหตุ ในอวิปากฆฏนาน้ี.   

ต่อจากนั้น ฆฏนา  ๕ ขา้งหนา้ ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจวิปากเหตุ.   
สหชาตวิบากทั้ งหลาย และวิบากสหชาตรูปทั้ งหลาย ทั้ งหมด ก็ตรัสไว้                           

ในสวิปากฆฏนานั้น.   
ในฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น  วิบากและรูปทั้งหลายท่ีมีวิบากนั้ น เป็นสมุฏฐาน                  

ยอ่มได ้ ในฆฏนาที่  ๑. 
 วิบากทั้งหลาย และวตัถุรูป ในปฏิสนธิกาล ยอ่มได ้ ในฆฏนาที่  ๒. 
 อรูปธรรมทั้งหลายเท่านั้น ยอ่มได ้ ในฆฏนาที่  ๓  . 
 รูปท่ีมีวิบากจิตเป็นสมุฏฐานเท่านั้น ยอ่มได ้ ในฆฏนาที่  ๔  . 
 วตัถุรูปเท่านั้น ยอ่มได ้ ในฆฏนาที่  ๕ ) . 

 
อรรถกถา จบ. 
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สอินทริยมัคคฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๗ คือ เหตุ สหชาต นิสสย อินทริย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๔ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย มัคค อัตถิ อวิคตปัจจยั                   
มี ๒ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๙ คือ เหตุ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย มัคค สัมปยุตต อัตถิ                    
อวิคตปัจจยั มี ๒ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาต นิสสย อินทริย มัคค วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                     
มี ๒ วาระ 

๕.ปัจจยั ๘ คือ เหตุ สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๙ คือ เหตุ  สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อินทริย มัคค อัตถิ                       
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๑๐ คือ เหตุ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย มคัค สัมปยุตต  อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๙ คือ เหตุ สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย มคัค วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๑๐ คือ เหตุ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย มคัค วิปปยุตต  อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
  

อรรถกถา 
ก็  ถ้าหาก อินทริยปัจจัยและมัคคปัจจัย  ย่อมรวมเข้าไป ในท่ี น้ี   ย่อมได้                              

ซ่ึงวิสัชนา  ๔  วาระเท่านั้น ท่ีได้ ในทุมูลกนัย  พร้อมกับด้วยอินทริยะและมัคคปัจจัย
ทั้งหลายเหล่านั้น. 
 ถ้าหาก อัญญมัญญปัจจยั ย่อมรวมเข้าไป พร้อมกับด้วยอินทริยะและมัคคปัจจยั
ทั้ งหลายเหล่านั้ น ,  ในบรรดาวิสัชนา ๔ วาระท่ีทรงแสดงไว้ ในเหตาธิปติทุกะ                        
ให้นําวิสัชนาออกเสีย ๒  วาระ  คือ  กุศลธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตะ,  กุศลธรรม                     
เป็นปัจจยั แก่กุศล และอพัยากตะ  ยอ่มได ้ซ่ึงวิสัชนา  ๒  วาระ ท่ีเหลือ. 
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แมถ้า้หาก สัมปยุตตปัจจยั ย่อมรวมเขา้ไป ในท่ีนั้น,  ก็ย่อมได้ ซ่ึงวิสัชนา ๒ วาระ
เหล่านั้นนัน่เอง.   

ก็ ถา้หาก วิปปยุตตปัจจยั ยอ่มรวมเขา้ไป  ยอ่มได ้ซ่ึงวิสัชนา ๒  วาระนอกจากนั้น. 
ก็  ถ้าหาก วิปากปัจจัย ย่อมรวมเข้าไป ในปัจจัยทั้ งหลายเหล่านั้ น  ย่อมได้                         

ซ่ึงวิสัชนาวาระเดียว ในท่ีทั้งปวง.  
ต่อจากนั้ น ฆฏนา  ๑๕ ข้างหน้า  ท่ีประกอบกับอินทรีย์และมัคคะ  ตรัสไว้                    

ดว้ยอาํนาจอโมหเหตุ.   
ในฆฏนา  ๑๕  เหล่านั้น  ฆฏนา ๙ พวกแรก ไม่มีอธิบดี. ฆฏนา ๖ พวกหลงัมีอธิบดี.   
แมใ้นฆฏนาท่ีไม่มีอธิบดี  ๔ ฆฏนาแรก ตรัสไว ้ด้วยอาํนาจอโมหเหตุ ในฆฏนา                 

ทั้งปวง โดยสามญัญะ.   
สวิปากฆฏนา ๕  ฆฏนาหลงั ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจอโมหเหตุท่ีเป็นวิบาก. 

 ในฆฏนาท่ีไม่มีอธิบดีเหล่านั้ น ในฆฏนาท่ี ๑ ทรงแสดงไว้ ในเหตาธิปติทุกะ                     
ในหนหลงัว่า  มี  ๔  วาระ. 
 ในฆฏนาท่ี  ๒  รูปท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน ยอ่มหายไป. 
 ในฆฏนาท่ี  ๓  วตัถุรูป ยอ่มหายไป. 
 ในฆฏนาท่ี  ๔  กุศลธรรม เป็นปัจจัย แก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย, อัพยากตะ                
ยอ่มได ้ซ่ึงรูปท่ีมีอพัยากตะเป็นสมุฏฐานเท่านั้น(คือจิตตชรูป และปฏิสนธิกมัมชรูป). 
 ต่อจากนั้น ฆฏนา  ๕  ท่ีประกอบดว้ยวิบาก  ขา้งหนา้ มีนยัดงักล่าวแลว้ ในหนหลงั.   

 
อรรถกถา จบ 

สาธิปติอินทริยมัคคฆฏนา ๖ 
๑.ปัจจยั ๘ คือ เหตุ อธิปติ สหชาต นิสสย อินทริย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๔ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๑๐ คือ เหตุ อธิปติ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย มัคค สัมปยุตต  
อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๒ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๙ คือ เหตุ อธิปติ สหชาต นิสสย อินทริย มคัค วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๒ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๙ คือ เหตุ อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ 
วาระ 
 ๕.ปัจจัย ๑๑ คือ เหตุ อธิปติ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อินทริย มัคค
สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
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 ๖.ปัจจัย ๑๐ คือ เหตุ อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย มัคค วิปปยุตต  อัตถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

 
เหตุมูลกนัย จบ 

อรรถกถา 
ก็ เม่ือไม่ผนวกปัจจัยทั้งหลายเขา้ไป ท่ีมีการนับได้น้อยกว่า จากเหตาธิปติทุกะ   

พร้อมกบั ดว้ยอธิปติปัจจยั  ยอ่มได ้ซ่ึงวิสัชนา  ๔  วาระเท่านั้น.  
เม่ือผนวกปัจจยัทั้งหลายเขา้ไป ท่ีมีการนับได้น้อยกว่า ย่อมได้ ซ่ึงวิสัชนา คือ ๒  

วาระ  ๑  วาระ  ดว้ยอาํนาจ แห่งปัจจยัทั้งหลายเหล่านั้น.         
ครั้ นรู้  ซ่ึงการนับจํานวนท่ีได้อยู่ ในการประกอบร่วมกัน แห่งปัจจัยทั้ งหลาย

เหล่านั้น ๆ  ดงัพรรณนามาอยา่งน้ีแลว้  การนบัจาํนวน อนับณัฑิต พึงยกขยาย ในติมูลกนัย
เป็นตน้. 

ในฆฏนาท่ีมีอธิบดี  ฆฏนา ๓  ขา้งตน้  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจแห่งเหตุท่ีเป็นวิบากและ
ไม่เป็นวิบาก โดยสามญัญะ. 
 ในฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น  ในฆฏนาท่ี  ๑  มี  ๔  าระ มีนยัดงักล่าวแลว้ นัน่แหละ. 
 ในฆฏนาท่ี  ๒  รูป ยอ่มหายไป. 
 ในฆฏนาท่ี ๓  อรูป ยอ่มหายไป.   

ต่อจากนั้น ฆฏนา ๓  ขา้งหนา้ ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจแห่งวิบากเหตุ. 
 ในฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น  ในฆฏนาท่ี  ๑  ยอ่มได ้รูปและอรูป. 
 ในฆฏนาท่ี  ๒  ยอ่มได ้อรูปเท่านั้น. 
 ในฆฏนาท่ี  ๓  ยอ่มได ้รูปเท่านั้น . 

ครั้ นรู้  ซ่ึงการนับจํานวนท่ีได้อยู่ ในการประกอบร่วมกัน แห่งปัจจัยทั้ งหลาย
เหล่านั้ น ๆ  แม้ดังพรรณนามาอย่างน้ีแล้ว  การนับจํานวน อันบัณฑิต พึงยกขยาย                          
ในติมูลกนยัเป็นตน้). 

อรรถกถา จบ 
 

------------------ 
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๒.อารัมมณมูลกนยั 

อารัมมณสภาคะ ๗ 
 ในอธิปติปัจจยั    กบัอารัมมณปัจจยั มีวาระ ๗ 

  ในนิสสยปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี " ๓ 
  ในอุปนิสสยปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "  ๗ 
  ในปุเรชาตปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "  ๓ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "  ๓ 
  ในอตัถิปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "  ๓ 
  ในอวิคตปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "  ๓ 

อรรถกถา 
แมใ้นอารัมมณมูลกะ ปัจจยั ๗ มีอธิปติปัจจยัเป็นตน้ เป็นสภาคะกบัอารัมมณปัจจยั, 

ปัจจยัทั้งหลายท่ีเหลือ ๑๖ เป็นวิสภาคะ เพราะเหตุนั้น ปัจจยั  ๑๖ เหล่านั้น ไม่ประกอบแลว้
(กบัอารัมมณปัจจยั)  ปัจจยั ๗ เท่านั้นประกอบแลว้.   

ในอารัมมณสภาคปัจจยัทั้งหลายเหล่านั้น  บทว่า อธิปติยา  สตฺต - ในอธิปติปัจจยั 
กับอารัมมณปัจจัย มีวิสัชนา  ๗ วาระ  คือ วิสัชนา ๓ วาระท่ีมีกุศลเป็นมูล อย่างน้ี  คือ                 
กุศลธรรม เป็นปัจจยั แก่กุศลธรรม  ๑ แก่อกุศลธรรม  ๑ แก่อพัยากตธรรม  ๑, วิสัชนา  ๑  
วาระ  มีอกุศลเป็นมูล,  วิสัชนา  ๓  วาระ มีอพัยากตะเป็นมูล.   

บทว่า  นิสฺสเย ตีณิ – ในนิสสยปัจจยั กบัอารัมมณปัจจยั มีวิสัชนา  ๓  วาระ  คือ                 
มีอพัยากตะเป็นมูล ดว้ยอาํนาจแห่งวตัถุนัน่เอง. 

บทว่า  อุปนิสฺสเย  สตฺต – ในอุปนิสสยปัจจยั กบัอารัมมณปัจจยั มีวิสัชนา ๗ วาระ 
เหมือนท่ีกล่าวไวใ้นหนหลงั.   

บทว่า ปุเรชาเต  ตีณิ  - ในปุเรชาตปัจจยั กบัอารัมมณปัจจยั มีวิสัชนา ๓ วาระ คือ             
มีอพัยากตะเป็นมูล ดว้ยอาํนาจวตัถารัมมณะ.   

บทว่า  วิปฺปยุตฺเต  ตีณิ – ในวิปปยุตตปัจจยั กบัอารัมมณปัจจยั มีวิสัชนา ๓ วาระ  
คือ มีอพัยากตะเป็นมูล   ดว้ยอาํนาจวตัถุเท่านั้น.   
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บทว่า   อตฺถิอวิคเตสุ   ตีณิ  – ในอัตถิและอวิคตปัจจัย  กับอารัมมณปัจจัย                            
มีวิสัชนา  ๓  วาระ  คือ มีอพัยากตะเป็นมูล  ดว้ยอาํนาจวตัถารัมมณะ.  

ก็  ฆฏนาทั้ งหลาย ทรงตั้ งไว้ เ พ่ือแสดงข้อกําหนด ในเหตุมูลกนัย  ฉันใด,                       
แมใ้นอารัมมณมูลกนยัเป็นตน้  ก็ฉันนั้นเหมือนกนั). 

อรรถกถา จบ 
อารัมมณปกิณณกฆฏนา ๕ 

๑.ปัจจยั ๓ คือ อารัมมณ อธิปติ อุปนิสสยปัจจยั มี ๗ วาระ 
 ๒.ปัจจยั ๔ คือ อารัมมณ ปุเรชาต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๖ คือ อารัมมณ นิสสย ปุเรชาต วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๖ คือ อารัมมณ อธิปติ อุปนิสสย ปุเรชาต อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๘ คือ อารัมมณ อธิปติ นิสสย อุปนิสสย ปุเรชาต วิปปยุตต อตัถิ  อวิคต
ปัจจยั มี ๑ วาระ 

อารัมมณมูลกนยั จบ 

อรรถกถา 
ในอารัมมณฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้ น ฆฏนา ๕ เหล่าใด ทรงตั้งไวใ้นอารัมมณ                 

มูลกะน้ี มีเพียงเท่าน้ี 
ในฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น ฆฏนาท่ี  ๑  มีอธิบดี ดว้ยอาํนาจอารัมมณาธิปติ,   

ในบรรดาบทเหล่านั้น  บทว่า  สตฺต – ๗ วาระ คือ วิสัชนาท่ีได้ ในอารัมมณาธิปติทุกะ
นัน่เอง. 
 ฆฏนาท่ี  ๒  ไม่มีอธิบดี, ในบรรดาบทเหล่านั้น  บทว่า  ตีณ ิ– ๓ วาระ คือ วิสัชนาท่ี
มีอพัยากตะเป็นมูล  ดว้ยอาํนาจแห่งวตัถารัมมณะ หรือ ดว้ยอาํนาจอารัมมณะเท่านั้น. 
 ฆฏนาท่ี  ๓  ประกอบ กบันิสสยปัจจยั, ในบรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ตีณิ ๓วาระ 
คือ มีอพัยากตะเป็นมูล ดว้ยอาํนาจวตัถุ. 
 ฆฏนาท่ี ๔ และ ฆฏนาท่ี ๕ มีอธิบดี, ในฆฏนาทั้ง ๒ เหล่านั้น  บทว่า เอกํ – ๑ วาระ 
คือ ในฆฏนาท่ี  ๔  ได้แก่  อกุศล(ท่ีเป็นปัจจยุปบัน) มีอัพยากตะเป็นมูล(คือปัจจัย)                     
ดว้ยอาํนาจวตัถารัมมณะ หรือดว้ยอาํนาจอารัมมณะ.   

บทว่า  เอกํ – ๑ วาระ ในฆฏนาท่ี  ๕  ได้แก่ อกุศล(ท่ีเป็นปัจจยุปบนั) มีอพัยากตะ
เป็นมูล โดยเป็นนิสสยะ(ดว้ยอาํนาจวตัถุ). 
 การนับวาระ บัณฑิตพึงทราบ ในติมูลกนัยเป็นต้น  ด้วยอํานาจปัจจัยท่ีได้อยู่                    
แมใ้นอธิการน้ี  ดงัพรรณนามาแลว้น้ี.  แมใ้นอธิปติมูลกะเป็นตน้ ก็อยา่งนั้นเหมือนกนั.  แต่ 
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ข้าพเจ้าจะไม่กล่าว ซ่ึงการประกอบโดยพิสดาร  ด้วยอํานาจอารัมมณะ อิ นทรีย์                     
และวิปากปัจจยั  ยอ่มกล่าว ซ่ึงการประกอบท่ีสมควรกล่าว   ในท่ีนั้น ๆ  เท่านั้น). 

 
อรรถกถา จบ 
----------------- 

๓.อธิปติมูลกนัย 
อธิปติสภาคะ ๑๕ 
  ในเหตุปัจจยั     กบัอธิปติปัจจยั มีวาระ ๔ 
  ในอารัมมณปัจจยั               กบั ฯลฯ มีวาระ ๗ 
  ในสหชาตปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอญัญมญัญปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในนิสสยปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๘ 
  ในอุปนิสสยปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในปุเรชาตปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในวิปากปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอาหารปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอินทริยปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในมคัคปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๔ 
  ในอตัถิปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๘ 
  ในอวิคตปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๘ 

อรรถกถา 
พึงทราบวินิจฉัย  ในอธิปติมูลกนยั   
บทว่า  สหชาเต สตฺต - ในสหชาตปัจจยั กบัอธิปติปัจจยั มี  ๗  วาระ คือ  วิสัชนา ๓  

วาระ  มีกุศลเป็นมูล ด้วยอาํนาจสหชาตาธิปติปัจจัย ,  วิสัชนา ๓ วาระ มีอกุศลเป็นมูล,  
วิสัชนา  ๑ วาระ  มีอพัยากตะเป็นมูล.  

ก็ อารัมมณาธิปติปัจจยั ย่อมไม่ได้ พร้อมกบัด้วยสหชาตปัจจยั  และสหชาตปัจจยั 
ยอ่มไม่ได ้พร้อมกบัดว้ยอารัมมณาธิปติปัจจยั.   
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บทว่า  อญฺญมญฺเญ  ตีณิ - ในอัญญมัญญปัจจัย กับอธิปติปัจจัย มี  ๓  วาระคือ                 
มีวิสัชนา  ๓  วาระ  ดว้ยอาํนาจสหชาตาธิปติปัจจยัเท่านั้น.   

บทว่า นิสฺสเย  อฏฺฐ - ในนิสสยปัจจยั กบัอธิปติปัจจยั มี  ๘  วาระ คือ มีกุศลเป็นมูล  
๓  วาระ. มีอกุศลเป็นมูล  ๓  วาระ,  มีอพัยากตะเป็นมูล  ๒  วาระ.  จริงทีเดียว อธิบดีท่ีเป็น
อพัยากตะ  ย่อมเป็นท่ีอาศยั แก่อพัยากตธรรม โดยเป็นสหชาตปัจจยั และอารัมมณปัจจยั, 
ย่อมเป็นท่ีอาศัย แก่อกุศล โดยเป็นอารัมมณปัจจัยเท่านั้ น. แต่  ย่อมไม่เป็นท่ีอาศัย                          
แก่กุศลธรรม แมโ้ดยประการทั้ง ๒ เพราะเหตุนั้น ดว้ยอธิบายมาอยา่งน้ี. 
 ในอุปนิสสยปัจจัย มีวิสัชนา  ๗ วาระ  เหมือนกนักบัอารัมมณปัจจยันัน่เอง. 

บทว่า  ปุเรชาต เอกํ -ในปุเรชาตปัจจยั กบัอธิปติปัจจยั มี ๑ วาระ คือ อพัยากตาธิบดี   
เป็นปัจจยั แก่อกุศล  ดว้ยอาํนาจอารัมมณะ.   

บทว่า วิปาเก  เอกํ - ในวิปากปัจจยั กบัอธิปติปัจจยั มี ๑ วาระ คือโลกุตตระ ท่ีเป็น
อพัยากตะ กบัอพัยากตะ.   

วิสัชนา  ๗ วาระ ในอาหารปัจจัยเป็นต้น ท่ีได้แล้ว ในเอกมูลกนัย  ในหนหลัง
นัน่เอง. 

บทว่า วิปฺปยุตฺเต  จตฺตาริ - ในวิปปยุตตปัจจัย  กับอธิปติปัจจัย มี ๔ วาระ คือ                   
อัพยากตะ(ปัจจยุปบัน) กับกุศล(ปัจจัย) ,  อัพยากตะ กับอกุศล ก็ เหมือนอย่างนั้ น,                         
อพัยากตะ กบัอพัยากตะ,  และกุศล กบัอพัยากตะ.   

ในอัตถิปัจจัยและอวิคตปัจจัย มีวิสัชนา  ๘  วาระ เช่นเดียวกบันิสสยปัจจยันัน่เอง. 
อรรถกถา จบ 

อธิปติฆฏนา ๓๐ 
มิสสกฆฏนา ๓ 
๑.ปัจจยั ๓ คือ อธิปติ อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๘ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๔ คือ อธิปติ นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๘ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๕ คือ อธิปติ นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๔ วาระ 

อรรถกถา 
ก็ ในมิสสกฆฏนาน้ี  ฆฏนาทั้งหลาย ไม่ทรงประกอบ กบัปัจจยัทั้งหลาย มีอารัมมณ

ปัจจัยเป็นต้น ตามลําดับ  ทรงประกอบกับอัตถิปัจจัยและอวิคตปัจจัยก่อน.  ถามว่า               
เพราะเหตุไร ?  ตอบว่า  เพราะเป็นมิสสกแห่งอธิปติทั้ง ๒ ปัจจยั. 
 ในฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น  ในฆฏนาท่ี ๑ ย่อมได้ ซ่ึงวตัถารัมมณะ ด้วยอาํนาจ
อารัมมณาธิปติปัจจยั. 
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 ในฆฏนาท่ี  ๒  ย่อมได้ ซ่ึงวตัถุเท่านั้น แก่บุคคลผูมี้โลภะ กระทาํ ซ่ึงวตัถุให้เป็น
อารมณ์อยา่งหนกัแน่น  ดว้ยอาํนาจเป็นนิสสยะ. 
 ในฆฏนาท่ี  ๓  ย่อมได้ ซ่ึงธรรมทั้งหลายมีกุศลเป็นตน้ เป็นปัจจยั แก่รูปทั้งหลาย 
ดว้ยอาํนาจสหชาตาธิปติปัจจยั, วตัถุ เป็นปัจจยั แก่อกุศล ดว้ยอาํนาจอารัมมณาธิปติปัจจยั. 

อรรถกถา จบ 
ปกิณณกฆฏนา ๓ 
๑.ปัจจยั ๓ คือ อธิปติ อารัมมณ อุปนิสสยปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ อธิปติ อารัมมณ อุปนิสสย ปุเรชาต อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๑ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๘ คือ อธิปติ  อารัมมณ นิสสย อุปนิสสย ปุเรชาต วิปปยุตต อัตถิ                     
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
ต่อจากนั้น ฆฏนา ๓ ขา้งหนา้ ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจอารัมมณาธิปติปัจจยั. 
ในปกิณณกฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น  บทว่า สตฺต - วิสัชนามี  ๗ วาระ ในฆฏนาท่ี  ๑  

ขา้พเจา้กล่าวไวแ้ลว้ ในหนหลงั. 
 บทว่า  เอกํ – มี ๑ วาระ ในฆฏนาท่ี ๒  คือ  วตัถารัมมณะทั้งหลาย ท่ีเป็นปุเรชาตะ 
เป็นปัจจยั แก่อกุศล.   
 ในฆฏนาท่ี  ๓  วตัถุเท่านั้น เป็นปัจจยั แก่อกุศล. 

อรรถกถา จบ 
 
สหชาตฆฏนา ๒๔ 

ฉันทาธิปติฆฏนา ๖, สหชาตสามัญญฆฏนา 
๑.ปัจจยั ๕ คือ อธิปติ สหชาต นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๗ คือ อธิปติ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๓ 
วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๖ คือ อธิปติ สหชาต นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๖ คือ อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๘ คือ อธิปติ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๗ คือ อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
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 สหชาตสามญัญอวิปากฆฏนา  ๓  ต่อจากนั้น  เป็นปัจจยัสาธารณะทั้ง แก่วิบากและ
มิใช่วิบาก  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจสหชาตาธิปติปัจจยั.   

ในสหชาตสามญัญฆฏนาเหล่านั้น ในฆฏนาท่ี ๑ (ปัจจยุปบนั) ย่อมได้ ทั้งรูปและ
อรูป. 
 ในฆฏนาท่ี  ๒  ยอ่มได ้อรูปเท่านั้น. 
 ในฆฏนาท่ี  ๓  ยอ่มได ้รูปเท่านั้น. 
 สวิปากฆฏนา ๓  ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจวิปากาธิปติ. 
 แมใ้นสวิปากฆฏนา  ๓  เหล่านั้น  ในฆฏนาท่ี  ๑  ย่อมได้ (ปัจจยุปบนั)ทั้งรูปและ
อรูป. 
 ในฆฏนาท่ี     ๒  ยอ่มไดอ้รูป. 
 ในฆฏนาท่ี     ๓  ยอ่มไดรู้ปเท่านั้น). 

อรรถกถา จบ 
 
จิตตาธิปติฆฏนา ๖, สาหารอินทริยฆฏนา 
๑.ปัจจยั ๗ คือ อธิปติ สหชาต นิสสย อาหาร อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๙ คือ อธิปติ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อาหาร อินทริย สัมปยุตต อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๘ คือ อธิปติ สหชาต นิสสย อาหาร อินทริย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั              
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก อาหาร อินทริย อัตถิ อวิคตปัจจัย                    
มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๑๐ คือ อธิปติ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อาหาร อินทริย สัมปยุตต 
อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๙ คือ อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก อาหาร อินทริย วิปปยุตต อตัถิ  อวิคต
ปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
ฆฏนา  ๖  ต่อจากนั้น ประกอบด้วยอาหารและอินทริยปัจจยั  ตรัสไว ้ด้วยอาํนาจ                 

จิตตาธิปติ.   
ในจิตตาธิปติฆฏนา  ๖  ฆฏนาเหล่านั้น อวิปากะ มี ๓  ฆฏนา, สวิปากะ มี ๓ ฆฏนา. 

การคาํนวณ ในฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น ปรากฏชดัแลว้).   
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อรรถกถา จบ 

 
 
 
วิริยาธิปติฆฏนา ๖, สอินทริยมัคคฆฏนา 
๑.ปัจจยั ๗ คือ อธิปติ สหชาต นิสสย อินทริย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๙ คือ อธิปติ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย มัคค สัมปยุตต อัตถิ  
อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๘ คือ อธิปติ สหชาต นิสสย อินทริย มคัค วิปปยุตต อตัถิ  อวิคตปัจจัย                
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย มัคค อัตถิ อวิคตปัจจัย                   
มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๑๐ คือ อธิปติ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย มคัค สัมปยุตต 
อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๙ คือ อธิปติ  สหชาต นิสสย วิปาก  อินทริย มัคค วิปปยุตต อัตถิ                    
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
ฆฏนา ๖ ฆฏนา ต่อจากนั้น ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจวิริยาธิปติ เหมือนอยา่งนั้นนัน่เอง. 

 ถามว่า   ก็  เ ม่ือว่าตามลําดับแห่งอธิปติ   พระผู ้ มีพระภาคเจ้าพึงตรัสฆฏนา                      
ด้วยอํานาจวิริยาธิปติ ก่อน(จิตตาธิปติ) พึงมี มิใช่หรือ,  เพราะเหตุไร พระพุทธองค์                     
จึงไม่ตรัส อย่างนั้ น ?  ตอบว่า   เพราะความท่ีวิริยาธิปติฆฏนาเหล่านั้ นเหมือนกัน                    
กบัฆฏนาทั้งหลายท่ีตรัสไวแ้ลว้ ด้วยอาํนาจเหตุฆฏนา(ท่ีช่ือว่า สาธิปติอินทริยมคัคฆฏนา 
ขา้งหนา้.   

อธิบายว่า สาธิปติอินทริยมัคคฆฏนาทั้งหลาย ตรัสไว ้ด้วยอาํนาจเหตุ ข้างหน้า 
เป็นฆฏนาประกอบดว้ยมรรค  เพราะความท่ีอโมหเหตุเป็นวีมงัสาธิปติ  และเพราะความท่ี
วีมงัสาเป็นสัมมาทิฏฐิมรรค.   

อน่ึง แม้วิริยะ ก็เป็นมรรค เพราะความเป็นสัมมาวายามะและมิจฉาวายามะ  
เพราะฉะนั้น  ฆฏนาทั้งหลาย พระผูมี้พระภาคเจา้ จึงตรัส หมุนเวียนไป พร้อมกบัวิริยะนั้น
ว่า วิริยาธิปติฆฏนาเหมือนกนั กบัฆฏนาทั้งหลายท่ีตรัสไวแ้ลว้ ดว้ยอาํนาจเหตุฆฏนา .   
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อรรถกถา จบ 
 
 
 
 
วีมังสาธิปติฆฏนา ๖, สเหตุอินทริยมัคคฆฏนา 
๑.ปัจจยั ๘ คือ อธิปติ เหตุ สหชาต นิสสย อินทริย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๔ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๑๐ คือ อธิปติ เหตุ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อินทริย มคัคสัมปยุตต อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๒ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๙ คือ อธิปติ เหตุ สหชาต นิสสย อินทริย มคัค วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๒ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๙ คือ อธิปติ เหตุ สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจัย               
มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจัย ๑๑ คือ อธิปติ เหตุ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อินทริย มัคค
สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๑๐ คือ อธิปติ เหตุ สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย มัคค วิปปยุตต  อัตถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

 
อธิปติมูลกนยั จบ 

อรรถกถา 
การคาํนวณ แมใ้นฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น ปรากฏชดัแลว้ทีเดียว. 

     
--------------------------- 
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๔.อนันตรมูลกนัย 
อนันตรสภาคะ ๖ 
  ในสมนนัตรปัจจยั   กบัอนนัตรปัจจยั  มีวาระ ๗ 
  ในอุปนิสสยปัจจัย(อนันตรู)    กับ ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอาเสวนปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในกมัมปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในนตัถิปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในวิคตปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  

อนันตรปกิณณกฆฏนา ๓ 
๑.ปัจจยั ๕ คือ อนนัตร สมนนัตร อุปนิสสย(อนนัตรู) นตัถิ วิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๖ คือ อนันตร สมนันตร อุปนิสสย(อนันตรู) อาเสวนนัตถิ วิคตปัจจยั                     
มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๖ คือ อนันตร สมนันตร อุปนิสสย (อนันตรู) กัมม นัตถิ วิคตปัจจัย                
มี ๑ วาระ 

อนนัตรมูลกนยั จบ 
 

อรรถกถาอนันตระ - สมนันตรมูลกนัย 
 วินิจฉัยในอนันตระและสมนันตรสภาคะ 

บทว่า  สตฺต - มี ๗ วาระ ในอนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจยัเป็นมูล  ความว่า             
มีวิสัชนา ๗ วาระ อย่างน้ี คือ กุศล เป็นปัจจยั แก่กุศล และอพัยากตะ,  อกุศล เป็นปัจจัย               
แก่อกุศล และอพัยาตะ, อพัยากตะ เป็นปัจจยั แก่กุศล แก่อกุศล และแก่อพัยากตะแมท้ั้ง  ๓.  

บทว่า กมฺเม  เอกํ - ในกัมมปัจจัย มี  ๑  วาระ  คือ กุศลมัคคเจตนา เป็นปัจจัย                  
แก่วิปากาพยากตะ ของตน.   

วินิจฉัยในอนันตระและสมนันตรฆฏนา 
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ก็ ในอนันตระและสมนันตรปัจจัยทั้ ง ๒ เหล่านั้ น ฆฏนาทั้ งหลายมีอย่างละ                       
๓  เท่านั้น. ฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น ประกอบ ตามลาํดบัวิสัชนาท่ีมีวาระมาก. 

อรรถกถา จบ 
 
(ในคาํว่า อุปนิสสเย สตฺต – ในอุปนิสสยะ มี ๗ วาระ ในอนันตรสภาคะ หมายเอา 

อนันตรูปนิสสยะเท่านั้นทั้ง ๗ วาระ เพราะเป็นสภาคะกับด้วยอนันตระ ทุกประการ.                
ส่วน ในวาระกุศลเป็นปัจจยัแก่อพัยากตะ กล่าวคือ มคัคเจตนา เป็นปัจจยั แก่อนันตรผล                             
โดยยกเอาอนันตรภาวะขึ้นเป็นมูลน้ี, ปกตูปนิสสยะ ย่อมไม่เป็นสภาคะกบัด้วยอนันตระ 
เพราะอนันตรูปนิสสยะท่ีเป็นสภาคะกบัอนันตระ ห้ามไว ้ซ่ึงภาวะแห่งปกตูปนิสสยนั้น, 
ดว้ยว่า เม่ืออนนัตระ มีอยู ่อนนัตรูปนิสสยะนั้น ไม่มีอยู ่หามีไม่ เพราะเหตุน้ี ปกตูปนิสสยะ
นั้น ยอ่มไม่เป็นสภาคะกบัดว้ยอนนัตระ ดงัน้ี.  

และในคาํว่า กมฺเม เอกํ – ในกมัมะ มี ๑ วาระ ความว่า นานกัขณิกกมัมะ              เป็น
สภาคะกบัอนันตระได้ โดยยกเอาอนันตรภาวะขึ้นเป็นมูล ฉะนั้น ธรรมท่ีเป็นปัจจยั ด้วย
อาํนาจอนนัตระและกมัมะได้ทั้ง ๒ จึงมีวาระเดียว คือ กุศล เป็นปัจจยั แก่อพัยากตะ ไดแ้ก่ 
กุศลมคัคเจตนา เป็นปัจจยั แก่อนนัตรผลเท่านั้น 

ก็  ในฆฏนาทั้ ง ๓ เป็นอนันตรูปนิสสยะเท่านั้ น, ส่วน ปกตูปนิสสยะไม่ได้                   
เพราะอนนัตรูปนิสสยะห้ามไว)้  

 
 

------------------- 
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๕.สมนันตรมูลกนัย 
สมนันตรสภาคะ ๖ 
  ในอนนัตรปัจจยั   กบัสมนนัตรปัจจยั มีวาระ ๗ 
  ในอุปนิสสยปัจจยั             กบั ฯลฯ มีวาระ ๗ 
  ในอาเสวนปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในกมัมปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในนตัถิปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในวิคตปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
 สมนันตรปกิณณกฆฏนา ๓ 

๑.ปัจจยั ๕ คือ สมนนัตร อนนัตร อุปนิสสย นตัถิ วิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
 ๒.ปัจจยั ๖ คือ สมนนัตร อนนัตร อุปนิสสย อาเสวน นตัถิ วิคตปัจจยั  มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๖ คือ สมนนัตร อนนัตร อุปนิสสย กมัม นตัถิ วิคตปัจจยั  มี ๑ วาระ 

สมนนัตรมูลกนยั จบ 
----------------------- 
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๖.สหชาตมูลกนัย 
สหชาตสภาคะ ๑๔ 
  ในเหตุปัจจยั    กบัสหชาตปัจจยั มีวาระ ๗ 
  ในอธิปติปัจจยั              กบั ฯลฯ มีวาระ ๗ 
  ในอญัญมญัญปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในนิสสยปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๙ 
  ในกมัมปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในวิปากปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอาหารปัจจยั              กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอินทริยปัจจยั              กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในฌานปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในมคัคปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอตัถิปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๙ 
  ในอวิคตปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๙ 

สหชาตฆฏนา ๑๐ 
๑.ปัจจยั ๔ คือ สหชาต นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๙ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๕ คือ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๖ คือ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๕ คือ สหชาต นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๖ คือ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๕ คือ สหชาต นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๖ คือ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจัย ๗ คือ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก สัมปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                       
มี ๑ วาระ 
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 ๙.ปัจจยั ๖ คือ สหชาต นิสสย วิปาก วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๑๐.ปัจจยั ๗ คือ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยัมี ๑ 
วาระ 

สหชาตมูลกนยั จบ 

อรรถกถา 
ในสหชาตปัจจยั  อญัญมญัญปัจจยั และนิสสยปัจจยัเป็นมูล ปัจจยัทั้งหลายเหล่าใด 

ๆ  ท่ีตรัสไว ้ในทุกมูลกนัย, ปัจจยัทั้งหลายเหล่านั้นๆ เป็นสภาคะกบัปัจจยัท่ีตั้งอยู่ ขา้งตน้
(มีสหชาตะเป็นตน้).  เพราะเหตุนั้น  บณัฑิตครั้ นทราบ ซ่ึงการคาํนวณ ในทุกมูลกนัยแลว้ 
ปัจจยัทั้งหลายเหล่าใด ท่ีสืบต่อแลว้ ในเบ้ืองบน พึงทราบ การคาํนวณ ในฆฏนาทั้งหลาย 
ในท่ีทั้งปวง  ดว้ยอาํนาจ แห่งปัจจยัท่ีคาํนวณไดน้อ้ยกว่า ในปัจจยัทั้งหลายเหล่านั้น. 

ในฆฏนาทั้ งหลายเหล่านั้ น ฆฏนาทั้ งหลาย ท่ีมีสหชาตเป็นมูล มี ๑๐ ฆฏนา.                    
ในสหชาตฆฏนา ๑๐ เหล่านั้น อวิปากฆฏนา มี  ๕, สวิปากฆฏนา มี  ๕  ฆฏนา. 
 ใน ๒ ฆฏนาเหล่านั้น  ในอวิปากฆฏนา ก่อน ในฆฏนาท่ี ๑ มีวิสัชนา ๙วาระ อยา่งน้ี  
คือ  กุศล เป็นปัจจยั แก่กุศล แก่อพัยากตะ และแก่กุสลาพยากตะ,  กุสลาพยากตะ เป็นปัจจยั 
แก่อพัยากตะรวมเป็น ๔ วาระ.อกุศล เป็นปัจจยั แก่อกุศล แก่อพัยากตะ แก่อกุสลาพยากตะ 
เหมือนกนัอยา่งนั้น,  อพัยากตะ เป็นปัจจยั แก่อพัยากตะเท่านั้น.   

ในวิสัชนาเหล่านั้น ในวิสัชนา  ๘ วาระ มีกุศลและอกุศลเป็นตน้ ย่อมได้ทั้งอรูป 
และรูปท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน. 

ในอพัยากตะ ยอ่มได ้แมซ่ึ้งวตัถุรูป.          
ในบรรดารูปทั้งหลาย  วตัถุรูปเท่านั้น ยอ่มได ้ในวิสัชนาอพัยากตะ ในฆฏนาท่ี  ๒. 

 ในวาระแมท้ั้ง  ๓  อรูปเท่านั้น ยอ่มได ้ในฆฏนาท่ี  ๓. 
 ในฆฏนาท่ี  ๔  ยอ่มไดรู้ปท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐานเท่านั้น. 
 ในฆฏนาท่ี  ๕  ยอ่มได ้อรูปธรรมทั้งหลาย พร้อมกบัวตัถุรูป ในปฏิสนธิ. 
 ในสวิปากฆฏนาทั้ งหลาย ในฆฏนาท่ี  ๑  ย่อมได้ วิบากทั้ งหลาย และรูปท่ีมี                      
วิบากจิตเป็นสมุฏฐาน. 
 ในฆฏนาท่ี  ๒  ยอ่มได ้วิบากทั้งหลาย และวตัถุรูป. 
 ในฆฏนาท่ี  ๓  ยอ่มได ้วิบากเท่านั้น. 
 ในฆฏนาท่ี  ๔  ยอ่มได ้รูปท่ีมีวิบากจิตเป็นสมุฏฐานเท่านั้น. 
 ในฆฏนาท่ี  ๕  ยอ่มได ้วตัถุรูปเท่านั้น). 

 



29 

 

อรรถกถา จบ 
------------------- 

 
 

๗.อัญญมัญญมูลกนัย 
อัญญมัญญสภาคะ ๑๔ 
  ในเหตุปัจจยั    กบัอญัญมญัญปัจจยั  มีวาระ ๓ 
  ในอธิปติปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในสหชาตปัจจยั              กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในนิสสยปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในกมัมปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิปากปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอาหารปัจจยั              กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอินทริยปัจจยั              กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในฌานปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในมคัคปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอตัถิปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอวิคตปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๓ 

อัญญมัญญสหชาตฆฏนา ๖ 
๑.ปัจจยั ๕ คือ อญัญมญัญ สหชาต นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ อญัญมญัญ สหชาต นิสสย สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๖ คือ อญัญมญัญ สหชาต นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๑ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๖ คือ อญัญมญัญ สหชาต นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจัย ๗ คือ อัญญมัญญ สหชาต นิสสย วิปาก สัมปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                       
มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๗ คือ อัญญมัญญ สหชาต นิสสย วิปาก วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                     
มี ๑ วาระ                                         อญัญมญัญมูลกนยั จบ 

อรรถกถา 



30 

 

 ในอัญญมัญญมูลกนัย  มีฆฏนา  ๖  .ในฆฏนา  ๖ เหล่านั้ น ๓  ฆฏนาแรก                     
เป็นอวิปากฆฏนา ,  ๓  ฆฏนาขา้งทา้ย เป็นสวิปากฆฏนา.  

การคาํนวณ ในฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น ปรากฏชดัแลว้. 
อรรถกถา จบ 

๘.นิสสยมลูกนัย 
นิสสยสภาคะ ๑๗ 
  ในเหตุปัจจยั    กบันิสสยปัจจยั มีวาระ ๗ 
  ในอารัมมณปัจจยั             กบั ฯลฯ มีวาระ ๓ 
  ในอธิปติปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๘ 
  ในสหชาตปัจจยั              กบั ฯลฯ มี "   ๙ 
  ในอญัญมญัญปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอุปนิสสยปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในปุเรชาตปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในกมัมปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในวิปากปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอาหารปัจจยั              กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอินทริยปัจจยั              กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในฌานปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในมคัคปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๕ 
  ในอตัถิปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๑๓ 
  ในอวิคตปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๑๓ 
  

อรรถกถา 
 พึงทราบวินิจฉัย ในนิสสยเป็นมูลกะ   

บทว่า นิสฺสยปจฺจยา  อารมฺมเณ  ตีณิ – ในอารัมมณปัจจยั กบันิสสยปัจจยั                 มี  
๓  วาระ  บณัฑิตพึงทราบวิสัชนา ๓ วาระ  ดว้ยอาํนาจแห่งกุศลเป็นตน้ ท่ีเป็นไป กระทาํซ่ึง
วตัถุให้เป็นอารมณ์ . 
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บทว่า  อุปนิสฺสเย  เอกํ – ในอุปนิสสยปัจจยั กบันิสสยปัจจยั มี  ๑ วาระ คือ อกุศล         
ท่ีเกิดขึ้น กระทาํ ซ่ึงวตัถุ ให้เป็นอารัมมณูปนิสสยะ.   

บทท่ีเหลือ  พึงทราบ ตามนยัท่ีขา้พเจา้กล่าวแลว้นัน่แหละ ในทุมูลกนยัในหนหลงั. 
อรรถกถา จบ 

 
นิสสยฆฏนา ๒๐ 

นิสสยมิสสกฆฏนา ๖ 
๑.ปัจจยั ๔ คือ นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑๓ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๓ คือ นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๔ คือ นิสสย อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๘ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๔ คือ นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๕ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๕ คือ นิสสย อธิปติ วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๔ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๕ คือ นิสสย อินทริย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 

อรรถกถา 
ก็ ในนิสสยปัจจยัน้ี มีฆฏนา  ๒๐ . ในฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น นิสสยมิสสกฆฏนา 

๖ เบ้ืองแรก  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจสหชาตะและปุเรชาตะ.   
ต่อจากนั้น ปกิณณกฆฏนา ๔  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจปุเรชาตะเท่านั้น.   
ต่อจากนั้น  สหชาตฆฏนา ๑๐ ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจสหชาตะเท่านั้น. 

 ในฆฏนา ๒๐ เหล่านั้น  บทว่า  เตรส - ๑๓  ในฆฏนาท่ี  ๑ ไดแ้ก่ วิสัชนา  ๑๓  วาระ  
ท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวน้ัน่เทียว ในนิสสยปัจจยวิภงัค.์   

บทว่า  อฏฺฐ - ๘  ในฆฏนาท่ี ๒ ได้แก่ วิสัชนา ๘ วาระ คือวิสัชนา ๗ วาระ                     
ดว้ยอาํนาจแห่งสหชาตาธิปติปัจจยั,  และ ๑ วาระ  ท่ีอกุศล กระทาํ ซ่ึงวตัถุให้หนกัแน่น. 

สตฺต - ๗ วาระ ในฆฏนาท่ี ๓ คือ วิสัชนา ๗ วาระ ท่ีได้แล้ว ในอินทริยปัจจัย                  
นัน่เทียว. 
 ปญฺจ - ๕  วาระ ในฆฏนาท่ี  ๔  คือ วิสัชนา  ๕  วาระ ท่ีได้แลว้ ในวิปปยุตตปัจจยั
นัน่เทียว. 
 บทว่า  จตฺตาริ - ๔  วาระ  ในฆฏนาท่ี  ๕ ไดแ้ก่  วิสัชนาท่ีมีกุศลเป็นตน้ เป็นปัจจยั 
แก่รูปทั้งหลายท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน  และวตัถุ เป็นปัจจยั แก่อกุศล. 
 บทว่า  ตีณิ - ๓  วาระ ในฆฏนาท่ี ๖ คือ กุศลเป็นต้น เป็นปัจจัย แก่รูปท่ีมีจิต                  
เป็นสมุฏฐาน. 
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อรรถกถา จบ 
ปกิณณกฆฏนา ๔ 
๑.ปัจจยั ๕ คือ นิสสย ปุเรชาต วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ นิสสย อารัมมณ ปุเรชาต วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๘ คือ นิสสย อารัมมณ อธิปติ  อุปนิสสย ปุเรชาต วิปปยุตต อัตถิ                      
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๖ คือ นิสสย ปุเรชาต วิปปยุตต อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
ในปกิณณกฆฏนา  ๔  ด้วยอาํนาจปุเรชาตะ  บทว่า  ตีณิ - ๓  วาระ ในฆฏนาท่ี  ๑  

วัตถุ เป็นปัจจัย แก่ธรรมทั้ งหลาย  มีกุศลเป็นต้น และวัตถุมีจักขุเป็นต้น เป็นปัจจัย                      
แก่อพัยากตะ. 
 ในฆฏนาท่ี  ๒  วตัถุเท่านั้น  เป็นปัจจยั แก่ธรรมทั้งหลายมีกุศลเป็นตน้. 
 ในฆฏนาท่ี  ๓  บทว่า  เอกํ – ๑ วาระ คือ  วตัถุ เป็นปัจจยั แก่อกุศล. 
 ในฆฏนาท่ี  ๔  วตัถุมีจกัขุเป็นตน้  เป็นปัจจยั แก่หมวด  ๕ แห่งวิญญาณ. 

อรรถกถา จบ 
สหชาตฆฏนา ๑๐ 
๑.ปัจจยั ๔ คือ นิสสย สหชาต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๙ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๕ คือ นิสสย สหชาต อญัญมญัญ อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๖ คือ นิสสย สหชาต อญัญมญัญ สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๕ คือ นิสสย สหชาต วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๖ คือ นิสสย สหชาต อญัญมญัญ วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๕ คือ นิสสย สหชาต วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๖ คือ นิสสย สหชาต อญัญมญัญ วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจัย ๗ คือ นิสสย สหชาต อัญญมัญญ วิปาก สัมปยุตต อัตถิ  อวิคตปัจจัย                      
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๖ คือ นิสสย สหชาต วิปาก วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๑๐.ปัจจัย ๗ คือ นิสสย สหชาต อัญญมัญญ วิปาก วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                   
มี ๑ วาระ 

นิสสยมูลกนยั จบ 

อรรถกถา 
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สหชาตฆฏนา ๑๐ จาํแนกออก เป็น ๒  ฝ่าย  ด้วยสามารถแห่งสวิปาก ฆฏนาและ 
อวิปากฆฏนา ด้วยอํานาจสหชาตะ บัณฑิตพึงทราบ โดยนัยท่ีข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้ว                     
ในสหชาตมูลกนยั). 

อรรถกถา จบ 

๙.อุปนิสสยมลูกนัย 
อุปนิสสยสภาคะ ๑๓ 
  ในอารัมมณปัจจยั    กบัอุปนิสสยปัจจยั  มีวาระ ๗ 
  ในอธิปติปัจจยั                  กบั ฯลฯ มีวาระ ๗ 
  ในอนนัตรปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในสมนนัตรปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในนิสสยปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในปุเรชาตปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอาเสวนปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในกัมมปัจจัย                   กับ ฯลฯ มี "   ๒ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอตัถิปัจจยั                   กบั ฯลฯ มีวาระ ๑ 
  ในนตัถิปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในวิคตปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอวิคตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๑ 

อรรถกถา 
 พึงทราบวินิจฉัย ในอุปนิสสยมูลกะ  บทว่า  อารมฺมเณ  สตฺต - ในอารัมมณปัจจยั 
กบัอุปนิสสยปัจจยั มี  ๗  วาระ  คือ  วิสัชนาท่ีไดแ้ลว้นัน่แหละ ในอารัมมณูปนิสสยปัจจยั.   

บทว่า  อธิปติยา  สตฺต - ในอธิปติปัจจัย กับอุปนิสสยปัจจัย  มี  ๗ วาระ ได้แก่          
วาระทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกนั.   

ในอนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัย กับอุปนิสสยปัจจัย ได้แล้วนั่นแหละ 
ในอนนัตรูปนิสสยปัจจยั. 

บทว่า  นิสฺสเย  เอกํ - ในนิสสยปัจจัย กับอุปนิสสยปัจจัย มี  ๑  วาระ  คือ วตัถุ                
เป็นปัจจยั แก่อกุศล.   

บทว่า  ปุเรชาเต  เอกํ - ในปุเรชาตปัจจยั กบัอุปนิสสยปัจจยั มี  ๑ วาระได้แก่ วตัถุ 
หรือ อารัมมณะ เป็นปัจจยั แก่อกุศลนั้นนัน่เอง.   
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บทว่า  อาเสวเน  ตีณิ - ในอาเสวนปัจจยั กบัอุปนิสสยปัจจยั  มี  ๓  วาระ ตรัสไว ้
ดว้ยอาํนาจอนนัตรูปนิสสยปัจจยั.   

 
 
กมฺเม เทฺว ปกตูปนิสฺสยวเสน. โลกุตฺตรกุสลเจตนา ปน  อนนฺตรูปนิสฺสโยปิ  โหติ. 
บทว่า กมฺเม  เทฺว - ในกมัมปัจจยั กบัอุปนิสสยปัจจยั มี ๒ วาระ ตรัสไว ้               ดว้ย

อาํนาจปกตูปนิสสยปัจจยั. ส่วน โลกุตตรกุศลเจตนา ยอ่มเป็น แมอ้นนัตรูปนิสสยปัจจยั.  
 บทว่า  วิปฺปยุตฺเต  เอกํ - ในวิปปยุตตปัจจยั กบัอุปนิสสยปัจจยั มี  ๑ วาระ ตรัสไว ้ 

ดว้ยอาํนาจอารัมมณูปนิสสยะ.   
ในอตัถิปัจจยัและอวิคตปัจจยั กบัอุปนิสสยปัจจยั ก็เหมือนกนัอยา่งนั้น. 

 วิสัชนา ๗ วาระในนัตถิปัจจัยและวิคตปัจจัย กับอุปนิสสยปัจจัย เห มือนกัน
กบัอนนัตรปัจจยันัน่เทียว. 

อรรถกถา จบ 
(อธิบายว่า ในกัมมะ มี ๒ วาระ คือ ด้วยอํานาจปกตูปนิสสยะ อันมีกัมมะ                       

เ ป็นสภาคะของปกตูปนิสสยะมี ๒วาระคือ กุ  – อัพ,  อกุ  – อัพ.และด้วยอํานาจ                           
อนนัตรูปนิสสยะ อนัมีกมัมะเป็นสภาคะของอนนัตรูปนิสสยะ มี ๑ วาระคือ กุ – อพั ไดแ้ก่ 
โลกุตตรกุศลเจตนา เป็นปัจจยัแก่ อนนัตรผล.  

 ในอุปนิสสยสภาคบาลีนั้น มีปัจจยัท่ีเป็นสภาคะกบัอุปนิสสยะ ๑๓ ปัจจยั              มี
อารัมมณะ เป็นตน้ จะเห็นไดว่้า ไม่มีอุปนิสสยะท่ีเป็นอนันตรูปนิสสยะ เป็นสภาคะกบัอุป
นิสสยะท่ีเป็นปกตูปนิสสยะ และไม่มีอุปนิสสยะท่ีเป็นปกตูปนิสสยะ เป็นสภาคะกบั อุป
นิสสยะท่ีเป็นอนนัตรูปนิสสยะ ฉะนั้น จึงทราบว่า อนนัตรูปนิสสยะกบัปกตูปนิสสยะ ไม่
เป็นสภาคะซ่ึงกนัและกนั) 

 
อุปนิสสยปกิณณกฆฏนา ๗ 
๑.ปัจจยั ๓ คือ อุปนิสสย อารัมมณ อธิปติปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ อุปปนิสสย อารัมมณ อธิปติ ปุเรชาต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๙ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๘ คือ อุปนิสสย อารัมมณ อธิปติ นิสสย ปุเรชาต วิปปยุตต อตัถิ  อวิคต
ปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๕ คือ อุปนิสสย(อนนัตรู) อนนัตร สมนนัตร นตัถิ วิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
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 ๕.ปัจจัย ๖ คือ อุปนิสสย(อนันตรู) อนันตร สมนันตร อาเสวน นัตถิ วิคตปัจจยั                   
มี ๓ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๒ คือ อุปนิสสย(ปกตูปนิสสยมูล) กมัมปัจจยั มี ๒ วาระ 
 ๗.ปัจจัย ๖ คือ อุปนิสสย(อนันตรูปนิสสยมูล หรือปกตูปนิสสยมูล)  อนันตร 
สมนนัตร กมัม นตัถิ วิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อุปนิสสยมูลกนยั จบ 

อรรถกถา 
(อัฏฐกถา ข้อ ๔๖๖) ก็ ฆฏนาทั้งหลาย ท่ีมีอุปนิสสยเป็นมูล มี  ๗. ในอุปนิสสย    

ฆฏนา ๗ เหล่านั้น ฆฏนา ๓  ขา้งตน้  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจอารัมมณูปนิสสยปัจจยั.   
ในฆฏนา ๓ ข้างต้นเหล่านั้ น  บทว่า  สตฺต - ๗  วาระ ในฆฏนาท่ี ๑ ความว่า                    

มีวิสัชนา  ๗ อยา่งน้ี  คือ  กุศล เป็นปัจจยั แก่กุศลเป็นตน้,  อพัยากตะ ก็เหมือนกนัอยา่งนั้น 
(รวมเป็น  ๖),  อกุศล เป็นปัจจยั แก่อกุศลเท่านั้น. 
 บทว่า  เอกํ - ๑  วาระ  ในฆฏนาท่ี  ๒  ความว่า  อพัยากตะมีจกัขุเป็นตน้ เป็นปัจจยั 
แก่อกุศล. 
 ในฆฏนาท่ี  ๓  ไดแ้ก่  วตัถุ เป็นปัจจยั แก่อกุศล.   

ต่อจากนั้น ฆฏนา ๒  อ่ืน(คือท่ี ๔ , ๕) ตรัสไว ้ด้วยอาํนาจอนันตรูปนิสสยปัจจยั.  
การคาํนวณนบัวาระ ในฆฏนาเหล่านั้น ปรากฏชดัแลว้ทีเดียว. 
 ต่อจากนั้น  ฆฏนา ๒ (คือที่ ๖, ๗) ตรัสไว้ ด้วยอํานาจอนันตรูปนิสสยปัจจัยและ                
ปกตูปนิสสยปัจจัย.(ตโต เทฺว อนนฺตรปกตูปนิสฺสยวเสน วุตฺตานิ)  

 

(อัฏฐกถา ข้อ ๔๖๖) ในฆฏนา ๒ (คือท่ี ๖, ๗) เหล่านั้น โลกิยกุศลและอกุศลเจตนา 
พระผูมี้พระภาคเจ้าทรงถือเอา โดยความเป็นปัจจัย  ในปฐมฆฏนาแรก(คือท่ี ๖), ส่วน 
ในฆฏนาท่ี ๒(คือท่ี ๗) โลกุตตรกุศลทั้งหลายเท่านั้น ทรงถือเอา โดยความเป็นปัจจยั.                                       
(ตตฺถ ปฐเม โลกิยกุสลากุสลเจตนา ปจฺจยภาวโต คเหตพฺพา, ทุติเย โลกุตฺตรกุสลาว) 

(๔๖๖) อุปนิสฺสยมูลเก ปกตูปนิสฺสยวเสน วุตฺเตสุ ทฺวีสุ, ปฐเม  “โลกิยกุสลากุสล-
เจตนา ปจฺจยภาวโต คเหตพฺพา”ติ วุตฺต,ํ โลกุตฺตราปิ ปนคเหตพฺพาว.         

              (มูลฏีกา ขอ้ ๔๖๖หนา้ ๒๖๒) 
ในอุปนิสสยมูล ในฆฏนา ๒(คือท่ี ๖,๗) ตรัสไว้ ด้วยอํานาจปกตูปนิสสยะ,                 

ท่านอัฏฐกถากล่าวว่า โลกิยกุศลและอกุศลเจตนา พระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอา                             
โดยความเป็นปัจจยั ในปฐมฆฏนาแรก, แต่ว่า แมโ้ลกุตตรทั้งหลาย ก็พึงถูกถือเอาทีเดียว
(อธิบายว่า ในฆฏนาท่ี ๖ ไดแ้ก่ โลกิยกุศล อกุศลเจตนา และมคัคเจตนา เป็นปกตูปนิสสยะ
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และนานากขณิกกมัม แก่อนนัตรผลและผลสมาบตัิ, แต่ มคัคเจตนาไม่ไดอ้นนัตรูปนิสสยะ 
เพราะอนนัตรูปนิสสยะท่ีเวน้จากอนนัตระเป็นตน้ไม่มี). 

อรรถกถา จบ 
(อธิบาย : ในเร่ืองน้ี แสดงให้ทราบว่า ฆฏนาท่ี ๖ เป็นปกตูปนิสสยะ เท่านั้ น 

เพราะฆฏนาท่ี ๑ - ๓ อรรถกถาว่า ด้วยอาํนาจอารัมมณูปนิสสยะ และฆฏนาท่ี ๔ – ๕     
อรรถกถาว่า ดว้ยอาํนาจอนนัตรูปนิสสยะ  ฉะนั้น ฆฏนาท่ี ๖ จึงเป็นอาํนาจปกตูปนิสสยะ, 
และเพราะกลุ่มปัจจยั ๒ เท่านั้น ท่ีเป็นอนันตรูปนิสสยะกบักมัมะไม่มี, ด้วยว่า เม่ืออนันต
รูปนิสสยะเป็นมูล มีอยู ่อนนัตระเป็นตน้ ยอ่มเขา้ร่วมดว้ย ซ่ึงตรัสไว ้ในฆฏนาท่ี ๗ นัน่เอง,   

ส่วน ฆฏนาท่ี ๗ เป็นอุปนิสสยะทั้ง ๒ คือปกตูปนิสสยะและอนันตรูปนิสสยะ     
โดยยกขึ้นเป็นมูลปัจจยั ทีละคราว. ก็ ในโลกุตตรกุศลเจตนา ยอ่มเป็น แมอ้นนัตรูปนิสสยะ 
เพราะมาแลว้ ในปัฏฐานอรรถกถาว่า โลกุตฺตรกุสลเจตนา ปน อนนฺตรูปนิสฺสโยปิ โหติ. 
     ฆฏนาที่ ๖ ปัจจยัไดแ้ก่ กุศลเจตนา ๒๑ และอกุศลเจตนา ๑๒ 

ปัจจยุปบนัไดแ้ก่ วิปากจิตตุปบาท ๓๖. ก็ โลกุตตรวิบาก เป็นไปในอนนัตรผลและ
ผลสมาบตัิ. ฉะนั้น จึงมี ๒ วาระ คือ กุ-อพั, อกุ-อพั. 
          ฆฏนาที่  ๗  ในปกตูปนิสสยมูล อนันตระ สมนันตระ กัมมะนัตถิ วิคตะ,                              
และในอนนัตรูปนิสสยมูล อนนัตระ สมนนัตระ กมัมะ นตัถิ วิคตะ. 

ปัจจยั ไดแ้ก่ มคัคเจตนา.  ปัจจยุปบนั ไดแ้ก่ มคัคานนัตรผล. มี ๑ วาระคือ กุ-อพั. 
 

------------------ 
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๑๐.ปุเรชาตมูลกนัย 
ปุเรชาตสภาคะ ๘ 

ในอารัมมณปัจจยั    กบัปุเรชาตปัจจยั มีวาระ ๓ 
  ในอธิปติปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในนิสสยปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอุปนิสสยปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอินทริยปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอตัถิปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอวิคตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๓ 

อรรถกถา 
 พึงทราบวินิจฉัย  ในปุเรชาตมูลกะ  บทว่า  อารมฺมเณ  ตีณิ - ในอารัมมณปัจจยั กบั
ปุเรชาตปัจจยั มี  ๓  วาระ  คือ  อพัยากตะ เป็นปัจจยั แก่กุศลเป็นตน้.   

บทว่า  อธิปติยา  เอกํ - ในอธิปติปัจจยั กบัปุเรชาตปัจจยั มี  ๑  วาระ  คือ  อพัยากตะ 
เป็นปัจจยั แก่อกุศล.  แมใ้นปัจจยัทั้งหลายท่ีเหลือ ก็มีนยัน้ีเหมือนกนั. 

อรรถกถา จบ 
 

ปุเรชาตปกิณณกฆฏนา ๗ 
๑.ปัจจยั ๓ คือ ปุเรชาต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๕ คือ ปุเรชาต นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๔ คือ ปุเรชาต อารัมมณ อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๖ คือ ปุเรชาต อารัมมณ นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๖ คือ ปุเรชาต อารัมมณ อธิปติ อุปนิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๘ คือ ปุเรชาต อารัมมณ อธิปติ  นิสสย อุปนิสสย วิปปยุตต อัตถิ                          
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๖ คือ ปุเรชาต นิสสย อินทริย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๑ วาระ 

ปุเรชาตมูลกนยั จบ. 
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อรรถกถา 
ก็ ในปุเรชาตปกิณณกฆฏนาเหล่าน้ี  ฆฏนา มี ๗  . ในฆฏนา ๗ เหล่านั้น ฆฏนาท่ี  ๑  

ตรัสไว ้ ดว้ยอาํนาจวตัถุและอารมณ์. 
 ฆฏนาท่ี  ๒  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจวตัถุเท่านั้น. 
 ฆฏนาท่ี  ๓  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจอารัมมณะ. 
 ฆฏนาท่ี  ๔  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจแห่งกาลท่ีวตัถุเป็นอารมณ์. 
 ฆฏนาท่ี  ๕  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจอารัมมณาธิปติปัจจยั. 
 ฆฏนาท่ี  ๖  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจแห่งกาลท่ีวตัถุเป็นอารัมมณาธิปติ. 
 ฆฏนาท่ี  ๗  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจจกัขุวตัถุเป็นตน้). 

อรรถกถา จบ 
--------------------- 
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๑๑.ปัจฉาชาตมูลกนัย 
ปัจฉาชาตสภาคะ ๓ 

ในวิปปยุตตปัจจยั    กบัปัจฉาชาตปัจจยั มีวาระ ๓ 
  ในอตัถิปัจจยั                   กบั ฯลฯ มีวาระ ๓ 
  ในอวิคตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  

ปัจฉาชาตปกิณณกฆฏนา ๑ 
๑.ปัจจยั ๔ คือ ปัจฉาชาต วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 

ปัจฉาชาตมูลกนยั จบ 
อรรถกถา 

 ปัจจยั  ๒๐  ยอ่มประกอบไม่ได ้ ในปัจฉาชาตมูลกะ,  ปัจจยั ๓  เท่านั้น ยอ่มได ้ การ
ประกอบ. 

ในปัจฉาชาตฆฏนาน้ี  มีฆฏนา ๑ เท่านั้น,  ฆฏนานั้น พึงทราบ ดว้ยอาํนาจแห่งกุศล
เป็นตน้ เป็นปัจจยั แก่กาย.   

แมใ้นอาเสวนมูลกะ ก็มีฆฏนา  ๑  เหมือนกนั. 
อรรถกถา จบ 
---------------- 

 

๑๒.อาเสวนมูลกนยั 
อาเสวนสภาคะ ๕ 
  ในอนนัตรปัจจยั     กบัอาเสวนปัจจยั มีวาระ ๓ 
  ในสมนนัตรปัจจยั                 กบั ฯลฯ มีวาระ ๓ 
  ในอุปนิสสยปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในนตัถิปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิคตปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  

อาเสวนปกิณณกฆฏนา ๑ 
๑.ปัจจยั ๖ คือ อาเสวน อนนัตร สมนนัตร อุปนิสสย นตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
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อาเสวนมูลกนยั จบ 
----------------------- 

 

๑๓.กัมมมลูกนยั 
กัมมสภาคะ ๑๔ 
  ในอนนัตรปัจจยั    กบักมัมปัจจยั มีวาระ ๑ 
  ในสมนนัตรปัจจยั                กบั ฯลฯ มีวาระ ๑ 
  ในสหชาตปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอญัญมญัญปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในนิสสยปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอุปนิสสยปัจจยั                กบั ฯลฯ มี " ๒ 
  ในวิปากปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอาหารปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอตัถิปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในนตัถิปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในวิคตปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอวิคตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๗ 

อรรถกถา 
 พึงทราบวินิจฉัย  ในกมัมมูลกะ  บทว่า  อนนฺตเร  เอกํ - ในอนันตรปัจจยั กบักมัม
ปัจจยั มี  ๑  วาระ  ตรัสไว ้ ดว้ยอาํนาจมคัคเจตนา.   

ในบทว่า  อญฺญมญฺเญ  ตีณิ  - ในอัญญมัญญปัจจัย กับกัมมปัจจัยมี  ๓  วาระ                     
พึงถือเอา แมว้ตัถุ ในปฏิสนธิกาล.   

บทว่า  อุปนิสฺสเย  เทฺว  - ในอุปนิสสยปัจจยั  กบักมัมปัจจยั มี ๒ วาระ คือ วาระ  ๒  
ที่กล่าวไว้แล้ว ในหนหลัง ดว้ยอาํนาจอนนัตรูปนิสสยปัจจยั และปกตูปนิสสยปัจจยั.   

แมปั้จจยัทั้งหลายท่ีเหลือ พึงทราบ ตามนยัท่ีกล่าวแลว้นัน่แหละ ในหนหลงั ดงัน้ี.   
(คําว่า วาระ ๒ ท่ีกล่าวไว้ในหนหลังคือ ท่ีกล่าวไว้ในอุปนิสสยสภาคะว่า                 

อุปนิสฺสยา กมฺเม เทฺว – ในกมัมะ กบัอุปนิสสยะ มี ๒ วาระคือ ด้วยอาํนาจปกตูปนิสสยะ 
มีกมัมะเป็นสภาคะ และดว้ยอาํนาจอนนัตรูปนิสสยะ มีกมัมะเป็นสภาคะ.) 
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กัมมฆฏนา ๑๑ 

กัมมปกิณณกฆฏนา ๒ 
๑.ปัจจยั ๒ คือ กมัม อุปนิสสยปัจจยั มี ๑ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ กมัม อนนัตร สมนนัตร อุปนิสสย นตัถิ วิคตปัจจยั มี ๑วาระ 
 

อรรถกถา 
ก็ ในกมัมฆฏนาทั้งหลายเหล่าน้ี มีฆฏนา ๑๑. ในบรรดาฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น   

กัมมปกิ ณณก ฆ ฏ นา  ๒  แร ก  ต รัส ไ ว้แล้ว  ด้วย อํา นา จ นา นา ก ข ณิก กัมมปัจ จัย                            
โดยการจาํแนกเป็นปกตูปนิสสย และอนนัตรูปนิสสยะ.   

อรรถกถา จบ 
  

 (อธิบายว่า : ใน ๒ ฆฏนานั้น คาํว่า กัมมะ ได้แก่ ด้วยอาํนาจนานักขณิกกัมมะ                                   
มิ ใ ช่ ด้ ว ย อํา น า จ  เ อ กัก ข ณิ ก กัม ม ะ  โ ด ย ก า ร จํา แ น ก อุ ป นิ ส ส ย ะ ใ น ฆ ฏ น า ท่ี  ๑                                 
เป็นปกตูปนิสสยะ, และจําแนกอุปนิสสยะในฆฏนาท่ี ๒ เป็นอนันตรูปนิสสยะ                                  
แ ล ะ ป ก ตู ป นิ ส ส ย ะ  ท่ี ส า ม า ร ถ เ ป็ น ก ลุ่ ม ปั จ จัย  ใ น ค ร า ว เ ดี ย ว กัน  ด้ ว ย อํา นา จ                                    
นานกัขณิกกมัมะ) 

 
สหชาตฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๖ คือ กมัม สหชาต นิสสย อาหาร อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๗ คือ กมัม สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อาหาร อตัถิ อวิคตปัจจยัมี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๘ คือ กมัม สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อาหาร สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๘ คือ กมัม สหชาต นิสสย อาหาร วิปปยุตต อตัถิ  อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๗ คือ กมัม สหชาต นิสสย วิปาก อาหาร อัตถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๘ คือ กัมม สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อาหาร อัตถิ  อวิคตปัจจยั                  
มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจัย ๙ คือ กัมม สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อาหาร สัมปยุตต  อัตถิ                  
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
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 ๘.ปัจจัย ๘ คือ กัมม สหชาต นิสสย วิปาก อาหาร วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                     
มี ๑ วาระ 

 
๙.ปัจจยั ๙ คือ กมัม สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อาหาร วิปปยุตต 

อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
กมัมมูลกนยั จบ 

 

อรรถกถา 
ต่อจากนั้ น อวิปากฆฏนา  ๔ อ่ืนอีก ตรัสไว้ ด้วยอํานาจเอกขณิกกัมมปัจจัย                    

โดยธรรมท่ีเป็นวิบากและอวิบาก.   
ในอวิปากฆฏนา  ๔  เหล่านั้น  ในฆฏนาท่ี  ๑  จิตตชรูป  พร้อมกบัอรูป ยอ่มได.้ 

 ในฆฏนาท่ี  ๒  วตัถุ พร้อมกบัอรูป ยอ่มได.้ 
 ในฆฏนาท่ี  ๓  อรูปเท่านั้น ยอ่มได.้ 
 ในฆฏนาท่ี  ๔ จิตตชรูปเท่านั้น ยอ่มได.้ ส่วน กฏตัตารูป  ยอ่มได ้ ในปฏิสนธิกาล. 
 ต่อจากนั้น ฆฏนา  ๕ อ่ืน เป็นสวิปากะ,  สวิปากฆฏนา  ๕ เหล่านั้น มีนยัอนัขา้พเจา้
กล่าวไวแ้ลว้ ในหนหลงั. 

อรรถกถา จบ 
----------------- 
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๑๔.วิปากมูลกนัย 
วิปากสภาคะ ๑๔ 
  ในเหตุปัจจยั     กบัวิปากปัจจยั มีวาระ ๑ 
  ในอธิปติปัจจยั                  กบั ฯลฯ มีวาระ ๑ 
  ในสหชาตปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอญัญมญัญปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในนิสสยปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในกมัมปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอาหารปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอินทริยปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในฌานปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในมคัคปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอตัถิปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอวิคตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๑ 

 

วิปากสหชาตฆฏนา ๕ 
๑.ปัจจยั ๕ คือ วิปาก สหชาต นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ                

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ วิปาก สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๗ คือ วิปาก สหชาต อัญญมัญญ นิสสย สัมปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                        
มี ๑ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๖ คือ วิปาก สหชาต นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๗ คือ วิปาก สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ 
วาระ 

วิปากมูลกนยั จบ 

อรรถกถา 
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 ฆฏนา  ๕  ฆฏนา  ในวิปากมูลกะ  มีอรรถตื้นทีเดียว. 
อรรถกถา จบ 

 

 
๑๕.อาหารมูลกนัย 

อาหารสภาคะ ๑๑ 
ในอธิปติปัจจยั    กบัอาหารปัจจยั มีวาระ ๗ 

  ในสหชาต                      กบั ฯลฯ มีวาระ ๗ 
  ในอญัญมญัญปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในนิสสยปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในกมัมปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในวิปากปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอินทริยปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอตัถิปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอวิคตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
 
อาหารฆฏนา ๓๔ 

อาหารมิสสกฆฏนา ๑ 
๑.ปัจจยั ๓ คือ อาหาร อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
 

สหชาตสามัญญฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๕ คือ อาหาร สหชาต นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ อาหาร สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๗ คือ อาหาร สหชาต อัญญมัญญ นิสสย สัมปยุตต อัตถิ  อวิคตปัจจยั                   
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๖ คือ อาหาร สหชาต นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๖ คือ อาหาร สหชาต นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

๖.ปัจจยั ๗ คือ อาหาร สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจัยมี ๑ วาระ 
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 ๗.ปัจจยั ๘ คือ อาหาร สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๗ คือ อาหาร สหชาต นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิ  อวิคตปัจจยั  มี ๑ วาระ 

๙.ปัจจยั ๘ คือ อาหาร สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
 ในอาหารมูลกะ บทว่า  สตฺต - ๗  วาระ เป็นตน้(ในอาหารมิสสกฆฏนา เป็นตน้)                    
มีนยัอนัขา้พเจา้กล่าวไวแ้ลว้นัน่แหละ.  ก็ ในอาหารมูลกะน้ี ฆฏนามี  ๓๔  .   

ในฆฏนา ๓๔ เหล่านั้น ฆฏนา ๕ อยา่งแรก ตรัสไว ้โดยสามญัญธรรม คือทั้งท่ีเป็น
วิปากะและอวิปากธรรม. 
 ในฆฏนา ๕ เหล่านั้น  อาหารทั้ง  ๔  ยอ่มได ้ ในอาหารมิสสกฆฏนาท่ี  ๑. 
 ในฆฏนาท่ี  ๒ นามอาหาร  ๓  เท่านั้น ยอ่มได.้ 
 ในฆฏนาท่ี  ๓  แมว้ตัถุ ยอ่มเป็นปัจจยุปบนั. 
 ในฆฏนาท่ี  ๔ วตัถุนั้น ยอ่มไม่มี. 
 ในฆฏนาท่ี  ๕  รูปเท่านั้น เป็นปัจจยุปบนั.  

สวิปากฆฏนา  ๕  อ่ืน ต่อจากนั้น,  สวิปากฆฏนาเหล่านั้น มีนัยดงัขา้พเจา้กล่าวไว้
แลว้ ในหนหลงั). 

อรรถกถา จบ 
 

สกัมมฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๖ คือ อาหาร สหชาต นิสสย กมัม อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
๒.ปัจจยั ๗ คือ อาหาร สหชาต อญัญมญัญ นิสสย กมัม อตัถิ อวิคตปัจจยัมี ๓ วาระ 

 ๓.ปัจจยั ๘ คือ อาหาร สหชาต อญัญมญัญ นิสสย กมัม สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๗ คือ อาหาร สหชาต นิสสย กมัม วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั                       มี 
๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๗ คือ อาหาร สหชาต นิสสย กมัม วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๘ คือ อาหาร สหชาต อัญญมัญญ นิสสย กัมม วิปาก อัตถิ อวิคตปัจจยั                  
มี ๑ วาระ 
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 ๗.ปัจจยั ๙ คือ อาหาร สหชาต อญัญมญัญ นิสสย กมัม วิปาก สัมปยุตต อตัถิ  อวิคต
ปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจัย ๘ คือ อาหาร สหชาต นิสสย กัมม วิปาก วิปปยุตต อัตถิ  อวิคตปัจจยั                       
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจัย ๙ คือ อาหาร สหชาต อัญญมัญญ นิสสย กัมม วิปาก วิปปยุตต อัตถิ                    
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
สกัมมฆฏนา  ๙ อ่ืน ต่อจากนั้ น  พระผู ้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ ด้วยอํานาจ                           

แห่งเจตนาหาร (มโนสัญเจตนาหาร).   
อรรถกถา จบ 

 
สอินทริยฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๖ คือ อาหาร สหชาต นิสสย อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
๒.ปัจจัย ๗ คือ อาหาร สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย อัตถิ อวิคตปัจจัย                        

มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๘ คือ อาหาร สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย สัมปยุตต อัตถิ                       
อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๗ คือ อาหาร สหชาต นิสสย  อินทริย วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                      
มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๗ คือ อาหาร สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๘ คือ อาหาร สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๙ คือ อาหาร สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย สัมปยุตต  อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๘ คือ อาหาร สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย วิปปยุตต อตัถิ  อวิคตปัจจยั                 
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจัย ๙ คือ อาหาร สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อินทริย วิปปยุตต อัตถิ  
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
สอินทริยฆฏนา ๙  อ่ืน ต่อจากนั้น ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจนิราธิปติวิญญาณาหาร.    
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อรรถกถา จบ 
 

สาธิปติอินทริยฆฏนา ๖ 
๑.ปัจจยั ๗ คือ อาหาร อธิปติ สหชาต นิสสย อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
๒.ปัจจยั ๙ คือ อาหาร อธิปติ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อินทริย สัมปยุตต อตัถิ 

อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๘ คือ อาหาร อธิปติ สหชาต นิสสย อินทริย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั                 
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๘ คือ อาหาร อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย อตัถิ สัมปยุตต อินทริย 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๑๐ คือ อาหาร อธิปติ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย สัมปยุตต 
อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

๖.ปัจจยั ๙ คือ อาหาร อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย วิปปยุตต อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อาหารมูลกนยั จบ 
 

อรรถกถา 
สาธิปติอินทริยฆฏนา ๖  อ่ืน ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจสาธิปติวิญญาณาหาร.    
ในสาธิปติอินทริยฆฏนา  ๖ เหล่านั้น อวิปากฆฏนา ๓ ตรัสไว ้ด้วยอาํนาจสามญัญ

ธรรมคือทั้งท่ีเป็นวิปากะและอวิปากธรรม,  
สวิปากฆฏนา ๓  ตรัสไว ้ด้วยอาํนาจวิปากะเท่านั้น. ในสวิปากฆฏนา  ๓ เหล่านั้น  

วตัถุรูป ยอ่มไม่มี  เพราะความไม่มี แห่งโลกิยวิบากทั้งหลาย. 
อรรถกถา จบ 

-------------------- 
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๑๖.อินทริยมูลกนัย 
อินทริยสภาคะ ๑๔ 
  ในเหตุปัจจยั     กบัอินทริยปัจจยั มีวาระ ๔ 
  ในอธิปติปัจจยั                    กบั ฯลฯ มีวาระ ๗ 
  ในสหชาตปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอญัญมญัญปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในนิสสยปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในปุเรชาตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในวิปากปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอาหารปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในฌานปัจจยั                     กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในมคัคปัจจยั                     กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอตัถิปัจจยั                     กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอวิคตปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๗ 

อรรถกถา 
ในอินทริยมูลกะ  บทว่า ปุเรชาเต  เอกํ - ในปุเรชาตปัจจยั กบัอินทริยปัจจยั  มี  ๑  

วาระ คือ  อพัยากตะ กบัอพัยากตะ  ด้วยอาํนาจ แห่งจกัขุนทรีย ์เป็นตน้. ทุมูลกะ ท่ีเหลือ  
พึงทราบ ตามนยัท่ีขา้พเจา้กล่าวไวแ้ลว้นัน่แหละ ในหนหลงั.      

อรรถกถา จบ 
 
อินทริยมิสสกฆฏนา ๓ 
๑.ปัจจยั ๓ คือ อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
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 ๒.ปัจจยั ๔ คือ อินทริย นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๕ คือ อินทริย นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 

อรรถกถา 
ก็ในอินทริยมูลกะน้ี  ฆฏนา มี ๗๖ .   
ในฆฏนา ๗๖ เหล่านั้ น  ในอินทริยมิสสกฆฏนาท่ี ๑ แม้อินทรีย์ทั้ งหลาย                         

ทั้งปวง ยอ่มได ้โดยอรรถว่า เป็นปัจจยั. 
 ในฆฏนาท่ี  ๒  รูปชีวิตินทรีย์ ย่อมหายไป เ พราะว่า แม้รูปชีวิตินทรีย์นั้ น                          
ยอ่มไม่เป็นนิสสยปัจจยั.(ทุติเย รูปชีวิตินฺทฺริยํ หายติ.น หิ ตมฺปิ นิสฺสโย โหติ.) 
 ในฆฏนาท่ี  ๓  ได้แก่  อรูปอินทรีย์ทั้ งหลาย เป็นปัจจัย แก่รูปทั้ งหลาย(ตติเย 
อรูปินฺทฺริยานิ รูปานํ. ในฆฏนาท่ี ๓ น้ี ควรไดปุ้เรชาตินทรียด์ว้ย). 

อรรถกถา จบ 
 

ปกิณณกฆฏนา ๑ 
๑.ปัจจยั ๖ คือ อินทริย นิสสย ปุเรชาต วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
ในปกิณณกฆฏนาท่ี ๔ จกัขุนทรียเ์ป็นตน้ เป็นปัจจยั แก่จกัขุวิญญาณ เป็นตน้. 

อรรถกถา จบ 
 

สหชาตฆฏนา ๗๒ 
สหชาตสามัญญฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๕ คือ อินทริย สหชาต นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ อินทริย สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๗ คือ อินทริย สหชาต อัญญมัญญ นิสสย สัมปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจยั                      
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๖ คือ อินทริย สหชาต นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๖ คือ อินทริย สหชาต นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๗ คือ อินทริย สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อัตถิ อวิคตปัจจัย                      
มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจัย ๘ คือ อินทริย สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก สัมปยุตต อัตถิ                         
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๗ คือ อินทริย สหชาต นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
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 ๙.ปัจจยั ๘ คือ อินทริย สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
 สหชาตสามญัญฆฏนา  ๙ อ่ืน ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ด้วยอาํนาจอรูปอินทรียท่ี์เป็น
สหชาตะ. 

อรรถกถา จบ 
สมัคคฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๖ คือ อินทริย สหชาต นิสสย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๗ คือ อินทริย สหชาต อัญญมัญญ นิสสย มัคค อัตถิ อวิคตปัจจัย                      
มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๘ คือ อินทริย สหชาต อญัญมญัญ นิสสย มคัค สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๗ คือ อินทริย สหชาต นิสสย มคัค วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๗ คือ อินทริย สหชาต นิสสย วิปาก มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๘ คือ อินทริย สหชาต อัญญมญัญ นิสสย วิปาก มคัค อตัถิ อวิคตปัจจัย                   
มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจัย ๙ คือ อินทริย สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก มัคค สัมปยุตต อัตถิ  
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจัย ๘ คือ อินทริย สหชาต นิสสย วิปาก มัคค วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจยั                   
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๙ คือ อินทริย สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก มคัค วิปปยุตต อตัถิ  อวิคต
ปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา  
สมคัคฆฏนา  ๙ ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ด้วยอาํนาจ แห่งอินทรียท์ั้งหลาย ท่ีเป็นมรรค

(มคฺคภูตาน)ํ. 
อรรถกถา จบ 

 
สฌานฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๖ คือ อินทริย สหชาต นิสสย ฌาน  อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
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 ๒.ปัจจัย ๗ คือ อินทริย สหชาต อัญญมัญญ นิสสย ฌาน อัตถิ อวิคตปัจจัย                       
มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๘ คือ อินทริย สหชาต อญัญมญัญ นิสสย ฌาน สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๗ คือ อินทริย สหชาต นิสสย ฌาน วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๗ คือ อินทริย สหชาต นิสสย วิปาก ฌาน อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๘ คือ อินทริย สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก ฌาน อตัถิ อวิคตปัจจัย                  
มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจัย ๙ คือ อินทริย สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก ฌาน สัมปยุตต อัตถิ  
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจัย ๘ อินทริย สหชาต นิสสย วิปาก ฌาน วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                       
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๙ คือ อินทริย สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก ฌาน วิปปยุตต อตัถิ  อวิคต
ปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา  
สฌานฆฏนา  ๙ ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ด้วยอาํนาจอินทรียท่ี์เป็นองค์ฌาน(ฌานงฺค           

ภูตาน)ํ. 
 
สฌานมัคคฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๗ คือ อินทริย สหชาต นิสสย ฌาน มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๘ คือ อินทริย สหชาต อัญญมัญญ นิสสย ฌาน มัคค อัตถิ อวิคตปัจจยั                    
มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๙ คือ อินทริย สหชาต อัญญมัญญ นิสสย ฌาน มัคค สัมปยุตต อัตถิ                         
อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๘ คือ อินทริย สหชาต นิสสย ฌาน มัคค วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                      
มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๘ คือ อินทริย สหชาต นิสสย วิปาก ฌาน มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยัมี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๙ คือ อินทริย สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก ฌาน มัคค อัตถิ                             
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
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 ๗.ปัจจัย ๑๐ คือ อินทริย สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก ฌาน มัคค สัมปยุตต 
อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๙ คือ อินทริย สหชาต นิสสย วิปาก ฌาน มคัค วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๑๐ คือ อินทริย สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก ฌาน มคัค วิปปยุตต  อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

 

อรรถกถา  
สฌานมคัคฆฏนา  ๙  ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจอินทรียท่ี์เป็นทั้งฌาน          และ

มรรค(ฌานมคฺคภูตาน)ํ. 
 
สาหารฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๖ คือ อินทริย สหชาต นิสสย อาหาร อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๗ คือ อินทริย สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อาหาร อตัถิ อวิคตปัจจยั มี  ๓ 
วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๘ คือ อินทริย สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อาหาร สัมปยุตต อัตถิ                      
อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๗ คือ อินทริย สหชาต นิสสย อาหาร วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๓ 
วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๗ คือ อินทริย สหชาต นิสสย วิปาก อาหาร อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๘ คือ อินทริย สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อาหาร อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๙ คือ อินทริย สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อาหาร สัมปยุตต  อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๘ คือ อินทริย สหชาต นิสสย วิปาก อาหาร วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั               
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๙ คือ อินทริย สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อาหาร วิปปยุตต  อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา  
 สาหารฆฏนา  ๙  ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจมนินทรียเ์ท่านั้น. 
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สาธิปติอาหารฆฏนา ๖ 
๑.ปัจจยั ๗ คือ อินทริย อธิปติ สหชาต นิสสย อาหาร อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๙ คือ อินทริย อธิปติ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อาหาร สัมปยุตต อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๘ คือ อินทริย อธิปติ สหชาต นิสสย อาหาร วิปปยุตต อตัถิ  อวิคตปัจจยั                   
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๘ คือ อินทริย อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก อาหาร อัตถิ อวิคตปัจจัย                      
มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๑๐ คือ อินทริย อธิปติ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อาหาร สัมปยุตต 
อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๙ คือ อินทริย อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก อาหาร วิปปยุตต อตัถิ อวิคต
ปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา  
สาธิปติอาหารฆฏนา  ๖  ต่อจากนั้น  มีอธิบดีทั้งหลาย. 
 

สาธิปติมัคคฆฏนา ๖ 
๑.ปัจจยั ๗ คือ อินทริย อธิปติ สหชาต นิสสย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจัย มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๙ คือ อินทริย อธิปติ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย  มัคค สัมปยุตต อัตถิ  
อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๘ คือ อินทริย อธิปติ สหชาต นิสสย มัคค วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจยั                 
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๘ คือ อินทริย อธิปติ สหชาต นิสสย วิปา ก มัคค อัตถิ อวิคตปัจจัย                   
มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๑๐ อินทริย อธิปติ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก มคัค สัมปยุตต  อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๙ คือ อินทริย อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก มัคค วิปปยุตต อัตถิ  อวิคต
ปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา  
สาธิปติมัคคฆฏนา ๖ ต่อจากนั้ น ประกอบกับมรรค ด้วยอํานาจวิริยาธิปติ                

และวีมงัสาธิปติ. 
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สเหตุมัคคฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๗ คือ อินทริย เหตุ สหชาต นิสสย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี  ๔ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๘ คือ อินทริย เหตุ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย มัคค อัตถิ อวิคตปัจจยั                        
มี ๒ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๘ คือ อินทริย เหตุ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๒ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๘ คือ อินทริย เหตุ สหชาต นิสสย มัคค วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                       
มี ๒ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๘ คือ อินทริย เหตุ สหชาต นิสสย วิปาก มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๙ คือ อินทริย เหตุ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๑๐ คือ อินทริย เหตุ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก มคัค สัมปยุตต  อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๙ คือ อินทริย เหตุ สหชาต นิสสย วิปาก มคัค วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๑๐ คือ อินทริย เหตุ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก มคัค วิปปยุตต  อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
สเหตุมคัคฆฏนา  ๙  ต่อจากนั้น  ไม่มีอธิบดีทั้งหลาย  ดว้ยอาํนาจอโมหเหตุ. 
 

สเหตุอธิปติมัคคฆฏนา ๖ 
๑.ปัจจยั ๘ คือ อินทริย เหตุ อธิปติ สหชาต นิสสย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๔ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๑๐ คือ อินทริย เหตุ อธิปติ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย มัคค สัมปยุตต  
อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๒ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๙ คือ อินทริย เหตุ อธิปติ สหชาต นิสสย มคัค วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๒ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๙ คือ อินทริย เหตุ อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก มคัค อตัถิ อวิคตปัจจัย                  
มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจัย ๑๑ คือ อินทริย เหตุ อธิปติ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก มัคค
สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
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 ๖.ปัจจัย ๑๐ คือ อินทริย เหตุ อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก มัคค วิปปยุตต อัตถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
สเหตุอธิปติมคัคฆฏนา  ๖  มีอธิบดีทั้งหลาย .ในฆฏนาทั้งหมดเหล่านั้น ฆฏนาทั้งท่ี

ไม่ประกอบ และประกอบได้ ด้วยวิปากปัจจยั  พึงทราบ ตามนัยท่ีข้าพเจา้กล่าวไวแ้ลว้              
นัน่แหละ ในหนหลงั. 

อินทริยมูลกนยั จบ 
๑๗.ฌานมูลกนัย 

ฌานสภาคะ ๑๐ 
  ในสหชาตปัจจยั    กบัฌานปัจจยั มีวาระ ๗ 
  ในอญัญมญัญปัจจยั                กบั ฯลฯ มีวาระ ๓ 
  ในนิสสยปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในวิปากปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอินทริยปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในมคัคปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอตัถิปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอวิคตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๗ 

อรรถกถา 
 แม้ในฌานมูลกะ ทุมูลกะ พึงทราบ ตามนัยท่ีข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้ว นั่นแหละ                 
ในหนหลงั.   
 
ฌานฆฏนา ๓๖ 

สามัญญฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๕ คือ ฌาน สหชาต นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ ฌาน สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๗ คือ ฌาน สหชาต อัญญมัญญ นิสสย สัมปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                  
มี ๓ วาระ 
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 ๔.ปัจจัย ๗ คือ ฌาน สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                   
มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๗ คือ ฌาน สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๗ คือ ฌาน สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๘ คือ ฌาน สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๗ คือ ฌาน สหชาต นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๘ คือ ฌาน สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิ  อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
ก็ ในฌานมูลกะน้ี ฆฏนา มี ๓๖ . ในฆฏนา ๓๖ เหล่านั้น  สามญัญฆฏนา ๙ อย่าง

แรก  ตรัสไว้ ด้วยอํานาจองค์ฌานท่ีเป็นสาธารณะ ไม่แตะต้อง ถึงความเป็นอินทรีย์                    
และมรรค). 

อรรถกถา จบ 
 
สอินทริยฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๖ คือ ฌาน สหชาต นิสสย อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๗ คือ ฌาน สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย อัตถิ อวิคตปัจจัย                       
มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๘ คือ ฌาน สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย  สัมปยุตต อัตถิ                         
อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๘ คือ ฌาน สหชาต นิสสย อินทริย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๗ คือ ฌาน สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๘ คือ ฌาน สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจัย                   
มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๙ คือ ฌาน สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย สัมปยุตต อตัถิ อวิคต
ปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจัย ๘ คือ ฌาน สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจยั                     
มี ๑ วาระ 
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 ๙.ปัจจัย ๙ คือ ฌาน สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อินทริย วิปปยุตต อัตถิ                    
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
สอินทริยฆฏนา ๙ อ่ืน ต่อจากนั้น  ตรัสไว้ ด้วยอํานาจองค์ฌานท่ีเป็นอินทรีย์                  

(อินฺทฺริยภูตฌานงฺควเสน). 
อรรถกถา จบ 

 
 
สมัคคฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๖ คือ ฌาน สหชาต นิสสย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๗ คือ ฌาน สหชาต อญัญมญัญ นิสสย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๘ คือ ฌาน สหชาต อญัญมญัญ นิสสย มคัค สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั                 
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๗ คือ ฌาน สหชาต นิสสย มคัค วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๗ คือ ฌาน สหชาต นิสสย วิปาก มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๘ คือ ฌาน สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก มัคค อัตถิ อวิคตปัจจัย                    
มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจัย ๙ คือ ฌาน สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก มัคค สัมปยุตต อัตถิ                       
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจัย ๘ คือ ฌาน สหชาต นิสสย วิปาก มัคค วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                     
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจัย ๙ คือ ฌาน สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก มัคค วิปปยุตต อัตถิ                        
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
 สมคัคฆฏนา  ๙  อ่ืน ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ด้วยอาํนาจองคฌ์านท่ีเป็นมรรค(มคฺคภูต
ฌานงฺควเสน) 

 
สอินทริยมัคคฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๗ คือ ฌาน สหชาต นิสสย อินทริย มคัค อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
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 ๒.ปัจจัย ๘ คือ ฌาน สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย มัคค อัตถิ อวิคตปัจจยั                  
มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๙ คือ ฌาน สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย มัคค สัมปยุตต อัตถิ                   
อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๘ คือ ฌาน สหชาต นิสสย อินทริย มัคค วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                  
มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจัย ๘ คือ ฌาน สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย มัคค อัตถิ อวิคตปัจจั ย                    
มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๙ คือ ฌาน สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อินทริย มัคค อัตถิ                        
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจัย ๑๐ คือ ฌาน สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อินทริย มัคค สัมปยุตต  
อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๙ คือ ฌาน สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย มคัค วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๑๐ คือ ฌาน สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย มคัค วิปปยุตต  อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

ฌานมูลกนยั จบ 

 
อรรถกถา 

สอินทริยมัคคฆฏนา  ๙  อ่ืน ต่อจากนั้ น  ตรัสไว้ ด้วยอํานาจองค์ฌานท่ีเป็น                  
ทั้งอินทรียแ์ละมรรค(อินฺทฺริยมคฺคภูตฌานงฺควเสน). 
 อน่ึง ในหมวด ๙ เหล่าน้ีทั้ ง ๔  อวิปากฆฏนาละ  ๔ ข้างต้น เป็นสาธารณะ                          
แก่วิบากธรรมและอวิบากธรรม. 
 สวิปากฆฏนาละ  ๕  ในท่ีสุด เป็นวิบากธรรมเท่านั้น.   

ฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น มีนยัอนัขา้พเจา้กล่าวไวแ้ลว้นัน่แหละในหนหลงั. 
 

อรรถกถา จบ 
---------------- 
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๑๘.มัคคมูลกนัย 
มัคคสภาคะ ๑๒ 
  ในเหตุปัจจยั     กบัมคัคปัจจยั มีวาระ ๔ 
  ในอธิปติปัจจยั                   กบั ฯลฯ มีวาระ ๗ 
  ในสหชาตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอญัญมญัญปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในนิสสยปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในวิปากปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอินทริยปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในฌานปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอตัถิปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอวิคตปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๗ 

อรรถกถา 
 ทุมูลกะ แม้ในมัคคมูลกะ พึงทราบ ตามนัยท่ีข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วนั่นเทียว                    
ในหนหลงั.   
 
มัคคฆฏนา ๕๗ 

มัคคสามัญญฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๕ คือ มคัค สหชาต นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ มคัค สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
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 ๓.ปัจจัย ๗ คือ มัคค สหชาต อัญญมัญญ นิสสย สัมปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                     
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๖ คือ มคัค สหชาต นิสสย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๖ คือ มคัค สหชาต นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๗ คือ มคัค สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๘ คือ มคัค สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
  
 ๘.ปัจจยั ๗ คือ มคัค สหชาต นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๘ คือ มคัค สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั             
มี ๑ วาระ 

อรรถกถา  
ก็ ในมัคคมูลกะน้ี ฆฏนา มี ๕๗.ในฆฏนา ๕๗ เหล่านั้ น มัคคสามัญญฆฏนา                     

๙ อย่างแรก ไม่แตะตอ้ง ถึงความเป็นอินทรียแ์ละฌานตรัสไว ้ด้วยอาํนาจสุทธิกมคัคงัคะ
เท่านั้น. 
 

สอินทริยฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๖ คือ มคัค สหชาต นิสสย อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๗ คือ มัคค สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย อัตถิ อวิคตปัจจัย                    
มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๘ คือ มัคค สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย สัมมปยุตต อัตถิ                  
อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๗ คือ มคัค สหชาต นิสสย อินทริย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๗ คือ มคัค สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๘ คือ มคัค สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจัย                  
มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจัย ๙ คือ มัคค สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อินทริย สัมปยุตต อัตถิ  
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจัย ๘ คือ มัคค สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย วิปปยุตต อัตถิ  อวิคตปัจจยั                   
มี ๑ วาระ 
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 ๙.ปัจจยั ๙ คือ มคัค สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย วิปปยุตต อตัถิ  อวิคต
ปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา  
สอินทริยฆฏนา ๙ ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจมรรคท่ีเป็นอินทรีย.์ 
 
 
 
 
สฌานฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๖ คือ มคัค สหชาต นิสสย ฌาน อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๗ คือ มคัค สหชาต อญัญมญัญ นิสสย ฌาน อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๘ คือ มคัค สหชาต อญัญมญัญ นิสสย ฌาน สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั                
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๘ คือ มคัค สหชาต นิสสย ฌาน วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๗ คือ มคัค สหชาต นิสสย วิปาก ฌาน อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๘ คือ มัคค สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก ฌาน อัตถิ อวิคตปัจจัย                       
มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจัย ๙ คือ มัคค สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก ฌาน สัมปยุตต อัตถิ                           
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจัย ๘ คือ มัคค สหชาต นิสสย วิปาก ฌาน วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                         
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจัย ๙ คือ มัคค สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก ฌาน วิปปยุตต อัตถิ                          
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา  
สฌานฆฏนา ๙ ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจมรรคท่ีเป็นฌาน. 
 
สอินทริยฌานฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๗ คือ มคัค สหชาต นิสสย อินทริย ฌาน อตัถิ อวิคตปัจจยั  มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๘ คือ มัคค สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย ฌาน อัตถิ อวิคตปัจจยั                 
มี  ๓ วาระ 
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 ๓.ปัจจัย ๙ คือ มัคค สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย ฌาน สัมปยุตต อัตถิ                   
อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๘ คือ มัคค สหชาต นิสสย อินทริย ฌาน วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจัย                    
มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจัย ๘ คือ มัคค สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย ฌาน อัตถิ อวิคตปัจจัย                    
มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๙ คือ มัคค สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อินทริย ฌาน อัตถิ                          
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจัย ๑๐ คือ มัคค สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อินทริย ฌาน สัมปยุตต 
อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๙ คือ มคัค สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย ฌาน วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๑๐ คือ มคัค สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย ฌาน วิปปยุตต อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา  
 สอินทริยฌานฆฏนา ๙ ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจมรรคท่ีเป็น ทั้งอินทรีย ์  และ
ฌาน. 
 

สาธิปติอินทริยฆฏนา ๖ 
๑.ปัจจยั ๗ คือ มคัค อธิปติ สหชาต นิสสย อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๙ คือ มัคค อธิปติ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย สัมปยุตต  อัตถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๘ คือ มัคค อธิปติ สหชาต นิสสย อินทริย วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปัจจยั                  
มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๘ คือ มัคค อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย อัตถิ อวิคตปัจจัย                       
มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๑๐ คือ มคัค อธิปติ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย สัมปยุตต 
อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๙ คือ มัคค อธิปติ  สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย วิปปยุตต อัตถิ                          
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
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อรรถกถา  
 สาธิปติอินทริยฆฏนา ๖ ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจมรรคท่ีเป็นอธิบดี. 
 

สเหตุอินทริยฆฏนา ๙ 
๑.ปัจจยั ๗ คือ มคัค เหตุ สหชาต นิสสย อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๔ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๘ คือ มัคค เหตุ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย อัตถิ  อวิคตปัจจยั                          
มี ๒ วาระ 
 ๓.ปัจจัย ๙ คือ มัคค เหตุ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย อินทริย สัมปยุตต อัตถิ                     
อวิคตปัจจยั มี ๒ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๘ คือ มัคค เหตุ สหชาต นิสสย อินทริย วิปปยุตต อัตถิ  อวิคตปัจจัย                     
มี ๒ วาระ 
 ๕.ปัจจัย ๘ คือ มัคค เหตุ  สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย อัตถิ อวิคตปัจจั ย                       
มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๙ คือ มัคค เหตุ  สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อินทริย อัตถิ                      
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๑๐ คือ มคัค เหตุ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย สัมปยุตต  อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๙ คือ มคัค เหตุ สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๑๐ คือ มคัค เหตุ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อินทริย วิปปยุตต  อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา  
 สเหตุอินทริยฆฏนา ๙ ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจมรรคเหตุท่ีไม่เป็นอธิบดี. 
 

สเหตุอธิปติอินทริยฆฏนา ๖ 
๑.ปัจจยั ๘ คือ มคัค เหตุ อธิปติ สหชาต นิสสย อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๔ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๑๐ คือ มคัค เหตุ อธิปติ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อินทริย สัมปยุตต อตัถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๒ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๙ คือ มคัค เหตุ อธิปติ สหชาต นิสสย อินทริย วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั 
มี ๒ วาระ 
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 ๔.ปัจจยั ๙ คือ มคัค เหตุ อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจัย                  
มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจัย ๑๑ คือ มัคค เหตุ อธิปติ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อินทริย
สัมปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจัย ๑๐ คือ มัคค เหตุ อธิปติ สหชาต นิสสย วิปาก อินทริย วิปปยุตต อัตถิ 
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

มคัคมูลกนยั จบ 
 อรรถกถา  

 สเหตาธิปติอินทริยฆฏนา ๖ ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจมรรคเหตุ ท่ีเป็นอธิบดี. 
ในฆฏนาทั้ งหลายเหล่านั้ น ในฆฏนามีมัคคสามัญญะเป็นต้นท่ีมีฆฏนา  ๙                      

เป็นสวิปากฆฏนา ฆฏนาละ ๕ ฆฏนา,ในฆฏนาท่ีมีฆฏนา ๖ เป็นสวิปากฆฏนา ฆฏนา                 
ละ  ๓  ฆฏนา.  อวิปากฆฏนาทั้งหลายท่ีเหลือ เป็นสาธารณะแก่วิปากะและอวิปากธรรม.  
ฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น มีนยัดงัท่ีขา้พเจา้กล่าวไวแ้ลว้ ในหนหลงั. 

อรรถกถา จบ 
 

------------------ 
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๑๙.สัมปยุตตมูลกนัย 
สัมปยุตตสภาคะ ๑๓ 
  ในเหตุปัจจยั     กบัสัมปยุตตปัจจยั มีวาระ ๓ 
  ในอธิปติปัจจยั                   กบั ฯลฯ มีวาระ ๓ 
  ในสหชาตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอญัญมญัญปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในนิสสยปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในกมัมปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิปากปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอาหารปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอินทริยปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในฌานปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในมคัคปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอตัถิปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอวิคตปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๓ 

สัมปยุตตฆฏนา ๒ 
๑.ปัจจยั ๖ คือ สัมปยุตต สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 

 ๒.ปัจจัย ๗ คือ สัมปยุตต สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อัตถิ อวิคตปัจจัย                     
มี ๑ วาระ 

สัมปยุตตมูลกนยั จบ 

อรรถกถา 
 ในสัมปยุตตมูลกะ  ทุมูลกะ  มีเน้ือความง่ายทีเดียว. 
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ก็ ในสัมปยุตตมูลกะน้ี ฆฏนามี  ๒ เท่านั้น. ในฆฏนา ๒ เหล่านั้น ฆฏนา ๑ ตรัสไว ้
ดว้ยอาํนาจสาธารณะ(แก่วิปากะและอวิปากธรรม,  ฆฏนา  ๑  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจวิปากะ. 

อรรถกถา จบ 
--------------------- 

 
 
 
 

๒๐.วิปปยุตตมูลกนัย 
วิปปยุตตสภาคะ ๑๗ 
  ในเหตุปัจจยั     กบัวิปปยุตตปัจจยั มีวาระ ๓ 
  ในอารัมมณปัจจยั                 กบั ฯลฯ มีวาระ ๓ 
  ในอธิปติปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๔ 
  ในสหชาตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอญัญมญัญปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในนิสสยปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๕ 
  ในอุปนิสสยปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๕ 
  ในปุเรชาตปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในปัจฉาชาตปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในกมัมปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิปากปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอาหารปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอินทริยปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในฌานปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในมคัคปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในอตัถิปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "   ๕ 
  ในอวิคตปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "   ๕ 

อรรถกถา 
 แมใ้นวิปปยุตตมูลกะ  ทุมูลกะ ชดัเจนแลว้.      
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วิปปยุตตฆฏนา ๑๓ 
วิปปยุตตมิสสกฆฏนา ๔ 
๑.ปัจจยั ๓ คือ วิปปยุตต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๕ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๔ คือ วิปปยุตต นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๕ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๕ คือ วิปปยุตต อธิปติ นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๔ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๕ คือ วิปปยุตต นิสสย อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 
 

อรรถกถา 
ก็ ในวิปปยุตตมูลกะน้ี ฆฏนา มี ๑๓  ฆฏนา.   
ในฆฏนา ๑๓ เหล่านั้น  บทว่า  ปญฺจ -  ๕  วาระ ในวิปปยุตตมิสสกฆฏนาท่ี ๑ คือ 

กุศล เป็นปัจจยั แก่อพัยากตะ,  อกุศล เป็นปัจจยั แก่อพัยากตะเหมือนกนั, ส่วน อพัยากตะ 
เป็นปัจจยั แก่อพัยากตะ แก่กุศล  และแก่อกุศล ทั้ง  ๓. 
 ก็ ในฆฏนาท่ี ๑ น้ี วิปปยุตตปัจจยัเป็นตน้(คืออตัถิและอวิคตะ)เหล่าน้ี เป็นสหชาตะ
ก็มี เป็นปัจฉาชาตะและปุเรชาตะก็มี. 
 ในฆฏนาท่ี  ๒  เป็นปุเรชาตะและสหชาตะเท่านั้น. 
 ในฆฏนาท่ี ๓ ปัจจัยทั้ งหลายมีวิปปยุตตะเป็นต้นเหล่านั้ นนั่นเอง  ตรัสไว้                   
ด้วยอาํนาจแห่งอธิบดี.  ในปัจจยัทั้งหลายเหล่านั้น มีวาระ ๔ อย่างน้ี คือ กุศล เป็นปัจจยั                
แก่อัพยากตะ,  อกุศล เป็นปัจจัย แก่อัพยากตะเหมือนกัน, ส่วน อัพยากตะ เป็นปัจจัย                        
แก่อพัยากตะ และแก่อกุศล  ดว้ยอาํนาจอารัมมณาธิปติปัจจยั. 
 ในฆฏนาท่ี ๔ บทว่า ตีณิ - ๓ วาระ คือ กุศลเป็นต้น เป็นปัจจัย แก่อัพยากตะ.                
ก็ ในฆฏนาน้ี  อินทรียท์ั้งหลาย เป็นทั้งรูปและอรูปอินทรียท์ั้งหลาย). 

อรรถกถา จบ 
  

 ปกิณณกฆฏนา ๕ 
๑.ปัจจยั ๔ คือ วิปปยุตต ปัจฉาชาต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๕ คือ วิปปยุตต นิสสย ปุเรชาต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๖ คือ วิปปยุตต อารัมมณ นิสสย ปุเรชาต อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๘ คือ วิปปยุตต อารัมมณ อธิปติ  นิสสย อุปนิสสย ปุเรชาต อัตถิ                       
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๖ คือ วิปปยุตต นิสสย ปุเรชาต อินทริย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
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อรรถกถา 
ในปกิณณกฆฏนาท่ี  ๕  ปัจจยัทั้งหลาย เป็นอรูปทั้งหลายเท่านั้น. 

 ในฆฏนาท่ี  ๖  ปัจจยัเป็นรูปเท่านั้น ดว้ยอาํนาจวตัถุรูป. 
 ในฆฏนาท่ี  ๗  หทยวัตถุเท่านั้ น เป็นปัจจัย แก่กุศลและอัพยากตะทั้ งหลาย                       
ดว้ยอาํนาจแห่งวิปัสสนา.  หทยัวตัถุเท่านั้น เป็นปัจจยั แก่อกุศล  ดว้ยอาํนาจอสัสาทนะ. 
 ในฆฏนาท่ี  ๘  หทยัวตัถุนั้นเท่านั้น เป็นปัจจยั แก่อกุศล. 
 ในฆฏนาท่ี  ๙  อินทรียท์ั้งหลายมีจกัขุเป็นตน้ เป็นปัจจยั แก่อพัยากตะ. 

อรรถกถา จบ 
สหชาตวิปปยุตตฆฏนา ๔ 
๑.ปัจจยั ๕ คือ วิปปยุตต สหชาต นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ วิปปยุตต สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๖ คือ วิปปยุตต สหชาต นิสสย วิปาก อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๔.ปัจจัย ๗ คือ วิปปยุตต สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก อัตถิ อวิคตปัจจัย                     
มี ๑ วาระ 

วิปปยุตตมูลกนยั จบ 

อรรถกถา 
 ในสหชาตวิปปยุตตฆฏนาท่ี  ๑๐  ธรรมทั้งหลายมีกุศลเป็นตน้ เป็นปัจจยั               แก่
รูปทั้งหลาย ท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน. 
 ในฆฏนาท่ี  ๑๑  วตัถุ เป็นปัจจยั แก่ขนัธ์ทั้งหลาย ในปฏิสนธิกาล. 
 ในฆฏนาท่ี  ๑๒  ขนัธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจยั แก่กฏตัตารูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิกาล. 
 ในฆฏนาท่ี  ๑๓  ขนัธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจยั แก่วตัถุรูป ในปฏิสนธิกาล. 

อรรถกถา จบ 
------------------- 

 

๒๑.อัตถิมูลกนัย 
อัตถิสภาคะ ๑๘ 
  ในเหตุปัจจยั    กบัอตัถิปัจจยั มีวาระ ๗ 
  ในอารัมมณปัจจยั                   กบั ฯลฯ มีวาระ  ๓ 
  ในอธิปติปัจจยั                     กบั ฯลฯ มี "    ๘ 
  ในสหชาตปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "    ๙ 
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  ในอญัญมญัญปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "    ๓ 
  ในนิสสยปัจจยั                     กบั ฯลฯ มี "   ๑๓ 
  ในอุปนิสสยปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "    ๑ 
  ในปุเรชาตปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "    ๓ 
  ในปัจฉาชาตปัจจยั                  กบั ฯลฯ มี "    ๓ 
  ในกมัมปัจจยั                      กบั ฯลฯ มี "    ๗ 
  ในวิปากปัจจยั                     กบั ฯลฯ มี "    ๑ 
  ในอาหารปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "    ๗ 
  ในอินทริยปัจจยั                    กบั ฯลฯ มี "    ๗ 
  ในฌานปัจจยั                      กบั ฯลฯ มี "    ๗ 
  ในมคัคปัจจยั                      กบั ฯลฯ มี "    ๗ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "    ๓ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั                   กบั ฯลฯ มี "    ๕ 
  ในอวิคตปัจจยั                     กบั ฯลฯ มี "   ๑๓ 

อรรถกถา 
 ในอัตถิปัจจยมูลกะ  บทว่า  อุปนิสฺสเย  เอกํ - ในอุปนิสสยปัจจัย กับอัตถิปัจจยั                          
มี  ๑  วาระ คือ อพัยากตะ เป็นปัจจยั แก่อกุศล ดว้ยอาํนาจอารัมมณูปนิสสยะ.   

บทท่ีเหลือ ในทุมูลกะ ตื้นง่ายทั้งนั้น).   
 
อัตถิฆฏนา ๒๙ 

อัตถิมิสสกฆฏนา ๑๑ 
๑.ปัจจยั ๒ คือ อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๑๓ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๓ คือ อตัถิ นิสสย อวิคตปัจจยั มี ๑๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๓ คือ อตัถิ อธิปติ อวิคตปัจจยั มี ๘ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๔ คือ อตัถิ อธิปติ นิสสย อวิคตปัจจยั มี ๘ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๓ คือ อตัถิ อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๓ คือ อตัถิ อินทริย อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๔ คือ อตัถิ นิสสย อินทริย อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๓ คือ อตัถิ วิปปยุตต อวิคตปัจจยั มี ๕ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๔ คือ อตัถิ นิสสย วิปปยุตต อวิคตปัจจยั มี ๕ วาระ 
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 ๑๐.ปัจจยั ๕ คือ อตัถิ อธิปติ นิสสย วิปปยุตต อวิคตปัจจยั มี ๔ วาระ 
 ๑๑.ปัจจยั ๖ คือ อตัถิ อธิปติ นิสสย อินทริย วิปปยุตต อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 

อรรถกถา 
ก็ ในอตัถิมูลกะน้ี ฆฏนามี  ๒๙  ฆฏนา.   
ในฆฏนา ๒๙ เหล่านั้ น ในอัตถิมิสสกฆฏนาท่ี ๑ สหชาตะ ปุเรชาตะและ                   

ปัจฉาชาตะ  ย่อมได้ ด้วยอาํนาจ แห่งอรูป, วตัถุ, อารัมมณะ,  มหาภูตรูป, อินทรีย,์  และ
อาหารทั้งหลาย. 
 ในฆฏนาท่ี  ๒  ปัจฉาชาตะ, กพฬิงการาหารและรูปชีวิตินทรียท์ั้งหลาย ยอ่มไม่ได.้ 
 ฆฏนาท่ี ๑ และท่ี  ๒ นั่นเอง พร้อมกับอธิปติ  พระองค์กระทาํ เป็นฆฏนา ท่ี ๓                 
และ ฆฏนาท่ี  ๔  ขา้งหนา้ต่อไป. 
 ฆฏนาท่ี ๑ นัน่เอง พร้อมกบัอาหาร ๔  พระองคก์ระทาํ เป็นฆฏนาท่ี  ๕ อีก. 
 ฆฏนาท่ี  ๑  พร้อมกบัรูปชีวิตินทรียท์ั้งหลาย พระองคก์ระทาํ เป็นฆฏนาท่ี  ๖,   

ฆฏนาท่ี ๑ พร้อมกับรูปและอรูปอินทรีย์ พระองค์กระทํา เป็นฆฏนาท่ี  ๗.                           
ก็ หรือว่า ฆฏนาท่ี  ๒  เท่านั้น  พร้อมกบัอินทรียท์ั้งหลาย พระองคก์ระทาํ เป็นฆฏนาท่ี  ๗. 
 ฆฏนาท่ี  ๑  และ  ๒  นั่นเอง พร้อมกบัวิปปยุตตะ พระองค์กระทาํ เป็นฆฏนาท่ี ๘ 
และ ฆฏนาท่ี  ๙. 
 ในบรรดาฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น ฆฏนาท่ี ๙ พร้อมกับอธิปติ พระองค์กระทาํ 
เป็นฆฏนาท่ี  ๑๐. 
 ต่อจากนั้น วตัถุรูป ยอ่มหายไป ดว้ยอาํนาจเป็นปัจจยั ในฆฏนาท่ี  ๑๑. 

อรรถกถา จบ 
 

ปกิณณกฆฏนา ๘ 
๑.ปัจจยั ๔ คือ อตัถิ ปัจฉาชาต วิปปยุตต อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๓ คือ อตัถิ ปุเรชาต อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๕ คือ อตัถิ นิสสย ปุเรชาต วิปปยุตต อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๔ คือ อตัถิ อารัมมณ ปุเรชาต อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๖ คือ อตัถิ อารัมมณ นิสสย ปุเรชาต วิปปยุตต อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๖ คือ อตัถิ อารัมมณ อธิปติ อุปนิสสย ปุเรชาต อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจัย ๘ คือ อัตถิ อารัมมณ อธิปติ  นิสสย อุปนิสสย ปุเรช าต วิปปยุตต                       
อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
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 ๘.ปัจจยั ๖ คือ อตัถิ นิสสย ปุเรชาต อินทริย วิปปยุตต อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

อรรถกถา 
ในปกิณณกฆฏนาท่ี  ๑๒ อรูปธรรมทั้งหลายเท่านั้น  เป็นปัจจยั. 

 ในฆฏนาท่ี  ๑๓  วตัถุและอารัมมณะ เป็นปัจจยั. 
 ในฆฏนาท่ี  ๑๔  วตัถุเท่านั้น เป็นปัจจยั. 
 ในฆฏนาท่ี  ๑๕  อารัมมณะเท่านั้น เป็นปัจจยั. 
 ในฆฏนาท่ี  ๑๖  วตัถุเท่านั้น เป็นอารัมมณะ. 
 ในฆฏนาท่ี  ๑๗  วตัถุนั้นนัน่เอง เป็นอารัมมณะ(ตเทว, ความจริง ควรเป็นอิฏฐนิป.
๑๘) โดยเป็นอารัมมณาธิปติ. 
 แมใ้นฆฏนาท่ี ๑๘ วตัถุนั้นนั่นเอง เป็นอารัมมณะ(ตเทว) ด้วยอาํนาจอารัมมณูป-             
นิสสยะ. 
 ในฆฏนาท่ี  ๑๙ ปสาทะมีจกัขุเป็นตน้เท่านั้น เป็นปัจจยั  . 
 ๑๙ ฆฏนาเหล่าน้ี  ช่ือว่า  ปกิณณกฆฏนา  อนัพระองค์ตรัสไว ้โดยไม่ทรงถือเอา       
ซ่ึงสหชาตะ.   

อรรถกถา จบ 
 
สหชาตฆฏนา ๑๐ 
๑.ปัจจยั ๔ คือ อตัถิ สหชาต นิสสย อวิคตปัจจยั มี ๙ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๕ คือ อตัถิ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๖ คือ อตัถิ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย สัมปยุตต อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๕ คือ อตัถิ สหชาต นิสสย วิปปยุตต อวิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๖ คือ อตัถิ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปปยุตต อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๕ คือ อตัถิ สหชาต นิสสย วิปาก อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๖ คือ อตัถิ สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจัย ๗ คือ อัตถิ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก สัมปยุตต อวิคตปัจจัย                      
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๖ คือ อตัถิ สหชาต นิสสย วิปาก วิปปยุตต อวิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๑๐.ปัจจัย ๗ คือ อัตถิ สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก วิปปยุตต อวิคตปัจจัย                       
มี ๑ วาระ 

อตัถิมูลกนยั จบ 
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อรรถกถา  

๑๐  ฆฏนา  อ่ืน ต่อจากนั้น  ตรัสไว ้ดว้ยอาํนาจสหชาตะ. 
 

------------------- 
 
 

๒๒.นัตถิมูลกนัย 
นัตถิสภาคะ ๖ 
  ในอนนัตรปัจจยั   กบันตัถิปัจจยั มี วาระ ๗  

ในสมนนัตรปัจจยั            กบั ฯลฯ มีวาระ ๗ 
  ในอุปนิสสยปัจจยั            กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  อาเสวนปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในกมัมปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในวิคตปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๗ 

 
นัตถิปกิณณกฆฏนา ๓ 
๑.ปัจจยั ๕ คือ นตัถิ อนนัตร สมนนัตร อุปนิสสย อวิคตปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ นตัถิ อนนัตร สมนนัตร อุปนิสสย อาเสวน วิคตปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๖ คือ นตัถิ อนนัตร สมนนัตร อุปนิสสย กมัม วิคตปัจจยั มี ๑ วาระ 

นตัถิมูลกนยั จบ 
 

อรรถกถา นัตถิ - วิคตมูลกนัย 
ในนัตถิและวิคตมูลกะทั้งหลาย  ฆฏนา มี ๓ ด้วยอาํนาจอุปนิสสยะ อาเสวนะ 

และกมัมะ  เหมือนอยา่ง ในอนนัตระและสมนนัตรมูลกะ. 
(อุปนิสสยะในฆฏนาทั้ง ๓ เป็นอนนัตรูปนิสสยะเท่านั้น, แมใ้นวิคตะ ก็เหมือนกนั 

เพราะนัตถิ และวิคตะ ท่ีไม่มีอนันตรูปนิสสยะไม่มี, เม่ือเป็นอย่างน้ี ปกตูปนิสสยะ                   
ยอ่มไม่ได)้. 
     

--------------------- 
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๒๓.วิคตมูลกนัย 
วิคตสภาคะ ๖ 
  ในอนนัตรปัจจยั   กบัวิคตปัจจยั มีวาระ ๗ 
  ในสมนนัตรปัจจยั            กบั ฯลฯ มีวาระ ๗ 
  ในอุปนิสสยปัจจยั            กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอาเสวนปัจจยั            กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในกมัมปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในนตัถิปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๗ 

 
วิคตปกิณณกฆฏนา ๓ 
๑.ปัจจยั ๕ คือ วิคต อนนัตร สมนนัตร อุปนิสสย นตัถิปัจจยั มี ๗ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๖ คือ วิคต อนนัตร สมนนัตร อุปนิสสย อาเสวน นตัถิปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๖ คือ วิคต อนนัตร สมนนัตร อุปนิสสย กมัม นตัถิปัจจยั มี ๑ วาระ 

วิคตมูลกนยั จบ 
 

------------------ 
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๒๔.อวิคตมูลกนัย 
อวิคตสภาคะ ๑๘ 
  ในเหตุปัจจยั     กบัอวิคตปัจจยั มีวาระ ๗ 
  ในอารัมมณปัจจยั             กบั ฯลฯ มีวาระ ๓ 
  ในอธิปติปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "   ๘ 
  ในสหชาตปัจจยั              กบั ฯลฯ มี "   ๙ 
  ในอญัญมญัปัจจยั              กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในนิสสยปัจจยั               กบั ฯลฯ มี "  ๑๓ 
  ในอุปนิสสยปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในปุเรชาตปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในปัจฉาชาตปัจจยั            กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในกมัมปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในวิปากปัจจยั                กบั ฯลฯ มี "   ๑ 
  ในอาหารปัจจยั              กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในอินทริยปัจจยั              กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในณานปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในมคัคปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "   ๗ 
  ในสัมปยุตตปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๓ 
  ในวิปปยุตตปัจจยั             กบั ฯลฯ มี "   ๕ 
  ในอตัถิปัจจยั                 กบั ฯลฯ มี "  ๑๓ 
 

อวิคตฆฏนา ๒๙ 
อวิคตมิสสกฆฏนา ๑๑ 
๑.ปัจจยั ๒ คือ อวิคต อตัถิปัจจยั มี ๑๓ วาระ 
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 ๒.ปัจจยั ๓ คือ อวิคต นิสสย อตัถิปัจจยั มี ๑๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๓ คือ อวิคต อธิปติ อตัถิปัจจยั มี  ๘ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๔ คือ อวิคต อธิปติ นิสสย อตัถิปัจจยั มี ๘ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๓ คือ อวิคต อาหาร อตัถิปัจจยั มี ๗ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๓ คือ อวิคต อินทริย อตัถิปัจจยั มี ๗ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๔ คือ อวิคต นิสสย อินทริย อตัถิปัจจยั มี ๗ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๓ คือ อวิคต วิปปยุตต อตัถิปัจจยั มี ๕ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๔ คือ อวิคต นิสสย วิปปยุตต อตัถิปัจจยั มี ๕ วาระ 
 ๑๐.ปัจจยั ๕ คือ อวิคต อธิปติ นิสสย วิปปยุตต อตัถิปัจจยั มี ๕ วาระ 
 ๑๑.ปัจจยั ๕ คือ อวิคต นิสสย อินทริย วิปปยุตต อตัถิปัจจยั มี ๓ วาระ 

 

ปกิณณกฆฏนา ๘ 
๑.ปัจจยั ๔ คือ อวิคต ปัจฉาชาต วิปปยุตต อตัถิปัจจยั มี ๓ วาระ 

 ๒.ปัจจยั ๓ คือ อวิคต ปุเรชาต อตัถิปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๕ คือ อวิคต นิสสย ปุเรชาต วิปปยุตต อตัถิปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๔ คือ อวิคต อารัมมณ ปุเรชาต อตัถิปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๖ คือ อวิคต อารัมมณ นิสสย ปุเรชาต วิปปยุตต อตัถิปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๖ คือ อวิคต อารัมมณ อธิปติ อุปนิสสย ปุเรชาต อตัถิปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจัย ๘ คือ อวิคต อารัมมณ อธิปติ นิสสย อุปนิสสย ปุเรชาต วิปปยุตต                     
อตัถิปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๘.ปัจจยั ๖ คือ อวิคต นิสสย ปุเรชาต อินทริย วิปปยุตต อตัถิปัจจยั มี ๑ วาระ 

 

สหชาตฆฏนา ๑๐ 
 ๑. ปัจจยั ๔ คือ อวิคต สหชาต นิสสย อตัถิปัจจยัมี ๙ วาระ 
 ๒.ปัจจยั ๕ คือ อวิคต สหชาต อญัญมญัญ นิสสย อตัถิปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๓.ปัจจยั ๖ คือ อวิคต สหชาต อญัญมญัญ นิสสย สัมปยุตต อตัถิปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๔.ปัจจยั ๕ คือ อวิคต สหชาต นิสสย วิปปยุตต อตัถิปัจจยั มี ๓ วาระ 
 ๕.ปัจจยั ๖ คือ อวิคต สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปปยุตต อตัถิปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๖.ปัจจยั ๕ คือ อวิคต สหชาต นิสสย วิปาก อตัถิปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๗.ปัจจยั ๖ คือ อวิคต สหชาต อญัญมญัญ นิสสย วิปาก อตัถิปัจจยั มี ๑ วาระ 
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 ๘.ปัจจัย ๗ คือ อวิคต สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก สัมปยุตต อัตถิปัจจัย                      
มี ๑ วาระ 
 ๙.ปัจจยั ๖ คือ อวิคต สหชาต นิสสย วิปาก วิปปยุตต อตัถิปัจจยั มี ๑ วาระ 
 ๑๐.ปัจจัย ๗ คือ อวิคต สหชาต อัญญมัญญ นิสสย วิปาก วิปปยุตต อัตถิปัจจัย                    
มี ๑ วาระ 

อวิคตมูลกนยั จบ.     อนุโลมคณนา แห่งปัญหาวาระ จบ. 
อรรถกถา อวิคตมูลกะ 

อวิคตมูลกะ เป็นเช่นกบัอตัถิมูลกะนัน่เอง ดงัน้ี. 

อรรถกถา 
ฆฏนา มี ๒ อย่าง  

ก็ ฆฏนาทั้ งหลาย เหล่าน้ีอันใด ท่ีตรัสไว้ ในปัญหาวาระน้ี, ฆฏนาทั้ งหลาย                   
แมท้ั้งหมดเหล่านั้น มี ๒ อยา่งเท่านั้น คือ โดยปกิณณกะ และโดยสหชาตะ. 
 ในปกิณณกฆฏนาและสหชาตฆฏนาเหล่านั้น  ฆฏนาทั้งหลายท่ีตรัสไว ้โดยเร่ิมตน้ 
แต่ฆฏนาท่ีมีอารัมมณปัจจยัเป็นมูลกะเป็นตน้แม้ทั้งหมด โดยไม่ถือเอา ซ่ึงสหชาตะ ช่ือว่า 
ปกิณณกะ (ปกิณฺณกานิ). 
 ปกิณณกฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น แม้ในฆฏนาท่ีมี อารัมมณปัจจยัเป็นมูลกะมี ๕         
ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี อธิปติปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๖  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี อนนัตรปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๓  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี สมนนัตรปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๓  ฆฏนาเหมือนอยา่งนั้น. 
 ในฆฏนาท่ีมี  นิสสยปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๑๐  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี  อุปนิสสยปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๗  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี  ปุเรชาตปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๗  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี  ปัจฉาชาตปัจจยัเป็นมูลกะ มี  ๑  ฆฏนาเท่านั้น.     

ในฆฏนาท่ีมี อาเสวนปัจจยัเป็นมูลกะ มี  ๑  ฆฏนาเท่านั้นเหมือนอยา่งนั้น. 
 ในฆฏนาท่ีมี  กมัมปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๒  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี อาหารเป็นมูลกะ  มี  ๑  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี อินทรียเ์ป็นมูลกะ  มี  ๔  ฆฏนา.   

ในฆฏนาท่ีมี วิปปยุตตปัจจยัเป็นมูลกะ  มี ๙  ฆฏนา.   
ในฆฏนาท่ีมี อตัถิปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๑๙  ฆฏนา.   
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ในฆฏนาท่ีมี นตัถิปัจจยัเป็นมูลกะ มี  ๓  ฆฏนา.     
ในฆฏนาท่ีมี วิคตปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๓  ฆฏนาเหมือนอยา่งนั้น.   
ในฆฏนาท่ีมี อวิคตปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๑๙ ฆฏนา. 

 เพราะเหตุนั้น  ปกิณณกฆฏนาแมท้ั้งหมด มี   ๑๐๓  ฆฏนา.ก็ ฆฏนาทั้งหลายเหล่าน้ี  
เรียกว่า  ปกิณณกะ  เพราะไม่มีการกาํหนดดว้ยสหชาตะ. 
 ก็ ฆฏนาทั้งหลายเหล่าใด ย่อมได้ ซ่ึงสหชาตะ,  ฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่า              
ช่ือว่า สหชาตฆฏนา(สหชาตฆฏนาน)ิ . 

สหชาตฆฏนาทั้ งหลายเหล่านั้ น  ย่อมไม่ได้  ในอารัมมณปัจจัย เ ป็นมูลกะ                            
ในอนันตรปัจจัย  สมนันตรปัจจัย อุปนิสสยปัจจัย  ปุเรชาตปัจจัย  ปัจฉาชาตปัจจัย                     
อาเสวนปัจจยั  นตัถิปัจจยั  และวิคตปัจจยัเป็นมูลกะ.  เพราะว่า ปัจจยัทั้งหลายเหล่านั้น ยอ่ม
ไม่เป็นปัจจยั แก่สหชาตธรรมทั้งหลาย.   

อน่ึง  ปัจจัยทั้ งหลายเหล่านั้ น ย่อมไม่เป็นปัจจัย แก่สหชาตธรรมทั้ งหลาย                     
ฉันใด,  เหตุปัจจยั  สหชาตปัจจยั  อญัญมญัญปัจจยั  วิปากปัจจยั  ฌานปัจจยั  มคัคปัจจยั  
และสัมปยุตตปัจจยั ก็ยอ่มไม่เป็นปัจจยั แก่ธรรมทั้งหลายท่ีไม่ใช่สหชาตะ ฉันนั้น. 
 เพราะเหตุนั้น  ฆฏนาทั้ง  ๒๔  ทั้งปวง  ในฆฏนาท่ีมี เหตุปัจจยัเป็นมูลกะ ช่ือว่า  
สหชาตฆฏนา  เท่านั้น. 
 ในฆฏนาท่ีมี  อธิปติปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๒๔  ฆฏนา เหมือนกนั. 
 ในฆฏนาท่ีมี  สหชาตปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๑๐  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี  อญัญมญัญปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๖  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี  นิสสยปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๑๐  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี  กมัมปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๙  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี  วิปากปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๕  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี  อาหารปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๓๓  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี  อินทริยปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๗๒  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี  ฌานปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๓๖  ฆฏนา. 
 ในฆฏนาท่ีมี  มคัคปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๕๗  ฆฏนา.   

ในฆฏนาท่ีมี  สัมปยุตตปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๒  ฆฏนา.   
ในฆฏนาท่ีมี  วิปปยุตตปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๔  ฆฏนา.   
ในฆฏนาท่ีมี  อตัถิปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๑๐  ฆฏนา.  
ในฆฏนาท่ีมี  อวิคตปัจจยัเป็นมูลกะ  มี  ๑๐  ฆฏนา  ดงัน้ี. 

เพราะฉะนั้น สหชาตฆฏนาทั้งหมด มีอยู ่ ๓๑๒  ฆฏนา. 
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 ดังพรรณนามาน้ี ฆฏนาทั้งหลายแม้ทั้งหมด มี ๔๑๕ อันมาแล้ว ในปัญหาวาระ                   
คือ  ปกิณณกฆฏนาทั้งหลายข้างต้น  ๑๐๓  ฆฏนา และสหชาต ฆฏนาทั้งหลายเหล่าน้ี         
๓๑๒  ฆฏนา  . 
  
 
 
 ในฆฏนาทั้งหลายเหล่านั้น  ปัจจยัธรรมทั้งหลายเหล่าใดๆ ไม่ปรากฏ ด้วยอาํนาจ 
ช่ือนั้ นๆ(มีอโลภะเป็นต้น)  แต่มีธรรมปรากฏอยู่,  แม้ปัจจัยธรรมทั้ งหลายเหล่านั้ น                     
อันบัณฑิต พึงแสดงในฆฏนาทั้ งหลาย ท่ีกล่าวไว้ โดยสามัญญธรรม คือทั้ ง ท่ีเป็น                   
วิปากธรรม และอวิปากธรรม ตั้งตน้ แต่นยัทั้งหลายท่ีมีเหตุปัจจยัเป็นมูลกะเป็นตน้.     

จริงทีเดียว ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี  คือ  เหตุ  ๑๒  อารัมมณะ  ๖  อธิบดี  ๔  อาหาร  
๔  อินทรีย ์ ๒๐  องคฌ์าน  ๗  องคม์รรค  ๑๒  ช่ือว่า  ปัจจยัธรรม.   

ในปัจจยัธรรมทั้งหลายเหล่านั้น  ธรรมทั้งหลายเหล่าใด ๆ  เป็นกุศล โดยส่วนเดียว  
เป็นอกุศลโดยส่วนเดียวเท่านั้น  เป็นวิบากของกุศลโดยส่วนเดียว  เป็นวิบากของอกุศล 
โดยส่วนเดียวเท่านั้น  เป็นวิปากะโดยส่วนเดียวเท่านั้น  เป็นอวิปากะโดยส่วนเดียวเท่านั้น,  
ธรรมทั้ งหลายเหล่านั้ น  ๆ  บัณฑิตกําหนดให้ดีแล้ว,   ในธรรมทั้ งหลายเหล่านั้ น                        
ธรรมทั้งหลายเหล่าใด  เป็นวิปากธรรม, วิปากธรรมทั้งหลายเหล่านั้น พึงประกอบเขา้                  
ในวิปากฆฏนาทั้งหลาย, ธรรมทั้งหลายเหล่าใด เป็นอวิปากธรรม, อวิปากธรรมทั้งหลาย
เหล่านั้น พึงประกอบเขา้ ในอวิปากฆฏนาทั้งหลาย ตามสมควร. 

 
อนุโลมคณนา ในฆฏนา แห่งปัญหาวาระ  จบ. 

 
-------------------- 
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ปญฺหาวารสฺส วิภงฺโค. 

๑. ปจฺจยายานุโลมํ 

๒. สงฺขฺยาวาโร 
สุทฺธํ 

(ปฏฺฐานปาลิ ๔๐/๔๓๙-๕๒๖/๑๕๓-๑๗๕) 
๔๓๙. เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อธิปติยา ทส อนนฺตเร สตฺต สมนนฺตเร สตฺต 

สหชาเต นว อญฺญมญฺเญ ตีณิ นิสฺสเย เตรส อุปนิสฺสเย นว ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ 

อาเสวเน  ตีณิ กมฺเม สตฺต วิปา เก  เอกํ อาหาเร  สตฺต อินฺ ทฺ ริ เย  สตฺต ฌาเน สตฺต                  

มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ปญฺจ อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต 

เตรส. 

เหตุสภาคํ 
๔๔๐. เหตุปจฺจยา อธิปติยา จตฺตาริ สหชาเต สตฺต อญฺญมญฺเญ ตีณิ นิสฺสเย สตฺต 

วิปาเก เอก ํอินฺทฺริเย จตฺตาริ มคฺเค จตฺตาริ สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา สตฺต 

อวิคเต สตฺต. (๑๑) 

เหตุสามญฺญฆฏนา (๙) 

๔๔๑. เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ
นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ  ตีณิ. เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-                         
อวิคตนฺติ ตีณิ. เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ
นิสฺ ส ย-วิปา ก-อตฺ ถิ-อวิค ต นฺติ  เอกํ.เห ตุ-ส ห ชา ต-อญฺ ญ มญฺ ญ-นิ สฺ ส ย-วิปา ก -                        
สมฺปยุตฺต อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ 
เอก.ํเหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ(สวิปาก๕ํ) 

สอินฺทฺริยมคฺคฆฏนา (๙) 
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๔๔๒. เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริ. เหตุ-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว.เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-
อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค วิปฺป
ยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. (อวิปาก๔ํ) 

เห ตุ-ส ห ชา ต-นิสฺ สย-วิปา ก-อิ นฺ ทฺ ริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิค ต นฺติ  เอกํ. เห ตุ-
สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. เหตุ-สหชาต-

อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ เหตุ-สหชาต-

นิสฺสย-วิปากอินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-

นิสฺสย-วิปากอินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สาธิปต-ิอินฺทฺริย-มคฺคฆฏนา (๖) 

๔๔๓. เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริ.                      
เหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. เห
ตาธิปติ สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. (อวิปาก๓ํ) 

เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺ ทฺ ริย-มคฺค-อตฺ ถิ-อวิคต นฺติ  เอกํ.                        
เหตาธิปติ สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ 
เอก ํเหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิ
ปาก๓ํ) 

เหตุมูลก ํ

อารมฺมณสภาคํ 
๔๔๔. อารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา สตฺต นิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย สตฺต ปุเรชาเต ตีณิ 

วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ. (๗) 

อารมฺมณฆฏนา (๕) 

๔๔๕. อารมฺมณาธิปติ-อุปนิสฺสยนฺติ สตฺต. อารมฺมณ-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ 
ตีณิ. อารมฺมณ-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิ ปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อารมฺมณาธิปติ                    
อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อารมฺมณาธิปติ-นิสฺสย อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-   
วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (๕) 

อารมฺมณมูลกํ 
อธิปติสภาคํ 
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๔๔๖. อธิปติปจฺจยา เหตุยา จตฺตาริ อารมฺมเณ สตฺต สหชาเต สตฺต อญฺญมญฺเญ 

ตีณิ นิสฺสเย อฏฺฐ อุปนิสฺสเย สตฺต ปุเรชาเต เอก ํวิปาเก เอก ํอาหาเร สตฺต อินฺทฺริเย สตฺต 

มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ อตฺถิยา อฏฺฐ อวิคเต อฏฺฐ. (๑๕) 

อธิปติมิสฺสกฆฏนา (๓) 

๔๔๗. อธิปติ-อตฺถิ-อวิคตนฺติ อฏฺฐ. อธิปติ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ อฏฺฐ.                  
อธิปติ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริ. 

ปกิณฺณกฆฏนา (๓) 

๔๔๘. อธิปติ-อารมฺมณูปนิสฺสยนฺติ สตฺต. อธิปติ อารมฺมณูปนิสฺสย-ปุเรชาต-

อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อธิปติ-อารมฺมณ-นิสฺสย อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺ
ติ เอก.ํ 

 

 

 

สหชาตฉนฺทาธิปติฆฏนา (๖) 

๔๔๙. อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-

นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อธิปติ-สหชาต นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ 
ตีณิ. (อวิปาก๓ํ) 

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อธิปติ-สหชาต อญฺญมญฺญ-

นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อธิปติ-สหชาต นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-

อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๓ํ) 

จิตฺตาธิปติฆฏนา (๖) 

๔๕๐. อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. อธิปติ
สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อธิปติ
สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๓ํ) 

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อธิปติ
สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อธิป
ติ สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติเอก.ํ(สวิปาก๓ํ) 

วีริยาธิปติฆฏนา (๖) 

๔๕๑. อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. อธิปติ-
สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อธิปติ
สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-วิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๓ํ) 
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อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อธิปติสหชาต-

อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ                      อธิป
ติ สหชาต-นิสฺสย -วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ(สวิปาก๓ํ) 

วีมํสาธิปติฆฏนา (๖) 

๔๕๒. อธิปติ-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริ.                         
อธิปติ-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. 

อธิปติ-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. (อวิปาก๓ํ) 

อธิปติ-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อธิปติ
เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ 

อธิปติ-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ.               
(สวิปาก๓ํ) 

อธิปติมูลก ํ

 

 

อนนฺตรสภาคํ 
๔๕๓. อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตเร สตฺต อุปนิสฺสเย สตฺต อาเสวเน ตีณิ กมฺเม เอก ํ

นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต. (๖) 

อนนฺตรฆฏนา (๓) 

๔๕๔. อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-นตฺถิ-วิคตนฺติ สตฺต. อนนฺตร สมนนฺตร-               
อุปนิสฺสย-อาเสวน-นตฺถิ-วิคตนฺติ ตีณิ. อนนฺตร-สมนนฺตร อุปนิสฺสย-กมฺม-นตฺถิ-                       
วิคตนฺติ เอก.ํ 

อนนฺตรมูลกํ 
สมนนฺตรสภาคํ 

๔๕๕. สมนนฺตรปจฺจยา อนนฺตเร สตฺต อุปนิสฺสเย สตฺต อาเสวเน ตีณิ กมฺเม เอก ํ

นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต. (๖) 

สมนนฺตรฆฏนา (๓) 

๔๕๖. สมนนฺตร-อนนฺตร-อุปนิสฺสย-นตฺถิ-วิคตนฺติ สตฺต. สมนนฺตร อนนฺตร-                  

อุปนิสฺสย-อาเสวน-นตฺถิ-วิคตนฺติ ตีณิ. สมนนฺตร-อนนฺตร อุปนิสฺสย-กมฺม-นตฺถิ-                   
วิคตนฺติ เอก.ํ 

สมนนฺตรมูลกํ 
สหชาตสภาคํ 
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๔๕๗. สหชาตปจฺจยา เหตุยา สตฺต อธิปติยา สตฺต อญฺญมญฺเญ ตีณิ นิสฺสเย นว 
กมฺเม สตฺต วิปาเก เอก ํอาหาเร สตฺต อินฺทฺริเย สตฺต ฌาเน สตฺต มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต 

ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา นว อวิคเต นว. (๑๔) 

สหชาตฆฏนา (๑๐) 

๔๕๘. สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นว. สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-อตฺถิ-

อวิคตนฺติ ตีณิ. สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. สหชาต-

นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-

อวิคตนฺติ เอก.ํ (อวิปาก๕ํ) 

สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-วิปาก-

อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ 

สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-                

วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สหชาตมูลกํ 
 

 

อญฺญมญฺญสภาคํ 
๔๕๙. อญฺญมญฺญปจฺจยา เหตุยา ตีณิ อธิปติยา ตีณิ สหชาเต ตีณิ นิสฺสเย ตีณิ กมฺ

เม ตีณิ วิปาเก เอก ํอาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺป
ยุตฺเต เอก ํอตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ. (๑๔) 

อญฺญมญฺญฆฏนา (๖) 

๔๖๐. อญฺญมญฺญ-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อญฺญมญฺญ-สหชาต
นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อญฺญมญฺญ -สหชาต-นิสฺสย วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-

อวิคตนฺติ เอก.ํ (อวิปาก๓ํ) 

อญฺญมญฺญ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อญฺญมญฺญ-สหชาต
นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อญฺญมญฺญ-สหชาต-นิสฺสยวิปาก-                  

วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๓ํ) 

อญฺญมญฺญมูลกํ 
นิสฺสยสภาคํ 

๔๖๑. นิสฺสยปจฺจยา เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา อฏฺฐ สหชาเต นว 

อญฺญมญฺเญ ตีณิ อุปนิสฺสเย เอก ํปุเรชาเต ตีณิ กมฺเม สตฺต วิปาเก เอก ํอาหาเร สตฺต อินฺทฺ
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ริเย สตฺต ฌาเน สตฺต มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ปญฺจ อตฺถิยา เตรส อวิคเต เต
รส. (๑๗) 

นิสฺสยมิสฺสกฆฏนา (๖) 

๔๖๒. นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เตรส. นิสฺสย-อธิปติ-อตฺถิ-อวิคตนฺติ อฏฺฐ. 

นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ปญฺจ. นิสฺสย            
อธิปติ-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริ. นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. 

ปกิณฺณกฆฏนา (๔) 

๔๖๓. นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุ ตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. นิสฺสย-อารมฺมณ                  
ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. นิสฺสย-อารมฺมณาธิปติ-อุปนิสฺสย ปุเรชาต-                
วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ นิสฺสย-ปุเรชาต-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ 

สหชาตฆฏนา (๑๐) 

๔๖๔. นิสฺสย-สหชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นว. นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ อตฺถิ-

อวิคตนฺติ ตีณิ. นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. นิสฺสย-

สหชาต-วิปฺปยุตฺต -อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-

อวิคตนฺติ เอก.ํ (อวิปาก๕ํ) 

นิสฺสย-สหชาต-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ วิปาก-

อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-วิปาก-สมฺปยุตฺต อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ 

นิสฺสย-สหชาต-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-                
วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

นิสฺสยมูลกํ 
อุปนิสฺสยสภาคํ 

๔๖๕. อุปนิสฺสยปจฺจยา  อารมฺมเณ สตฺต อธิปติยา  สตฺต อนนฺตเร  สตฺต                      
สมนนฺตเร สตฺต นิสฺสเย เอก ํปุเรชาเต เอก ํอาเสวเน ตีณิ กมฺเม ทฺเว วิปฺปยุตฺเต เอก ํอตฺถิ
ยา เอก ํนตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เอก.ํ (๑๓) 

อุปนิสฺสยฆฏนา (๗) 

๔๖๖. อุปนิสฺสย-อารมฺมณาธิปตีติ สตฺต. อุปนิสฺสย-อารมฺมณาธิปติ ปุเรชาต-

อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อุปนิสฺสย-อารมฺมณาธิปติ-นิสฺสย-ปุเรชาต วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-                   
อวิคตนฺติ เอก.ํ อุปนิสฺสย-อนนฺตร-สมนนฺตร-นตฺถิ-วิคตนฺติ สตฺต. อุปนิสฺสย-อนนฺตร-
สมนนฺตร-อาเสวน-นตฺถิ-วิคตนฺติ ตีณิ. อุปนิสฺสย-กมฺมนฺติ ทฺเว. อุปนิสฺสย-อนนฺตร-

สมนนฺตร-กมฺม-นตฺถิ-วิคตนฺติ เอก.ํ 
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อุปนิสฺสยมูลก ํ

ปุเรชาตสภาคํ 
๔๖๗. ปุเรชาตปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา เอก ํนิสฺสเย ตีณิ อุปนิสฺสเย เอก ํ

อินฺทฺริเย เอก ํวิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ. (๘) 

ปุเรชาตฆฏนา (๗) 

๔๖๘. ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. ปุเรชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ 
ตีณิ.ปุเรชาต-อารมฺมณ-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ.ปุเรชาต-อารมฺมณ-นิสฺสย-                           วิปฺป
ยุตฺต อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. ปุเรชาต-อารมฺมณาธิปติ-อุปนิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ ปุเร
ชาต-อารมฺมณาธิปติ-นิสฺสย-อุปนิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ ปุเรชาตนิสฺสย-

อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ 

ปุเรชาตมูลกํ 
ปจฺฉาชาตสภาคํ 

๔๖๙. ปจฺฉาชาตปจฺจยา วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา ตีณิ อวิคเต ตีณิ. (๓) 

ปจฺฉาชาตฆฏนา (๑) 

๔๗๐. ปจฺฉาชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. 

ปจฺฉาชาตมูลกํ 
 

อาเสวนสภาคํ 
๔๗๑. อาเสวนปจฺจยา อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ อุปนิสฺสเย ตีณิ นตฺถิยา ตีณิ 

วิคเต ตีณิ. (๕) 

อาเสวนฆฏนา (๑) 

๔๗๒. อาเสวน-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-นตฺถิ-วิคตนฺติ ตีณิ. 

อาเสวนมูลก ํ

กมฺมสภาคํ 
๔๗๓. กมฺมปจฺจยา อนนฺตเร เอก ํสมนนฺตเร เอก ํสหชาเต สตฺต อญฺญมญฺเญ ตีณิ 

นิสฺสเย สตฺต อุปนิสฺสเย ทฺเว วิปาเก เอกํ อาหาเร สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ 

อตฺถิยา สตฺต นตฺถิยา เอก ํวิคเต เอก ํอวิคเต สตฺต. (๑๔) 

กมฺมปกิณฺณกฆฏนา (๒) 

๔๗๔. กมฺม-อุปนิสฺสยนฺติ ทฺเว. กมฺม-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย -นตฺถิ-

วิคตนฺติ เอก.ํ 
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สหชาตฆฏนา (๙) 

๔๗๕. กมฺม-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. กมฺม-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. กมฺม-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย
อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. กมฺม-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ 
อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

กมฺม-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. กมฺม-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ กมฺม-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย 
วิปาก-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ กมฺม-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร วิปฺป
ยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. กมฺม-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหารวิปฺปยุตฺต-

อตฺถิ อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

กมฺมมูลกํ 
วิปากสภาคํ 

๔๗๖. วิปากปจฺจยา เหตุยา เอกํ อธิปติยา เอกํ สหชาเต เอกํ อญฺญมญฺเญ เอกํ 
นิสฺสเย เอก ํกมฺเม เอก ํอาหาเร เอก ํอินฺทฺริเย เอก ํฌาเน เอก ํมคฺเค เอก ํสมฺปยุตฺเต เอกํ 
วิปฺปยุตฺเต เอก ํอตฺถิยา เอก ํอวิคเต เอก.ํ (๑๔) 

 

 

 

 

วิปากฆฏนา (๕) 

๔๗๗. วิปาก-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ วิปาก-สหชาต อญฺญมญฺญ-

นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. วิปาก-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต อตฺถิ-                        
อวิคตนฺติ เอก.ํ วิปาก-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ วิปาก-สหชาต-

อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ 

วิปากมูลก ํ

อาหารสภาคํ 
๔๗๘. อาหารปจฺจยา อธิปติยา สตฺต สหชาเต สตฺต อญฺญมญฺเญ ตีณิ นิสฺสเย สตฺต 

กมฺเม สตฺต วิปาเก เอก ํอินฺทฺริเย สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา สตฺต อวิคเต 

สตฺต. (๑๑) 

อาหารมิสฺสกฆฏนา (๑) 

๔๗๙. อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. 
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สหชาตสามญฺญฆฏนา (๙) 

๔ ๘๐ . อา ห า ร-ส ห ชา ต-นิ สฺ สย-อตฺ ถิ-อวิค ต นฺติ  ส ตฺ ต . อา ห า ร-ส หชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-

อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ.(อวิปาก๔ํ) 

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อาหาร สหชาต อญฺญมญฺญ-

นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย             วิปาก-

สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต อตฺถิ-อวิคตนฺติ 
เอก.ํอาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ อวิคตนฺติ เอก.ํ(สวิปากํ
๕) 

สกมฺมฆฏนา (๙) 

๔๘๑. อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-กมฺม-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. อาหาร-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-กมฺม-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-กมฺม-

สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ.อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-กมฺม-                         วิปฺปยุตฺต 
อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-กมฺม-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อาหาร-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-กมฺม-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-
กมฺม-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-กมฺม-วิปากวิปฺป
ยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย -กมฺม-วิปาก               วิปฺป
ยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สอินฺทฺริยฆฏนา (๙) 

๔๘๒. อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. อาหาร-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-

อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ.อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-                           อินฺทฺริย 
วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อาหาร-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ
นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-                วิ
ปาก อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-               
วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สาธิปติ-อินฺทฺริยฆฏนา (๖) 
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๔๘๓. อาหาราธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. อาหาราธิปติ
สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อาหาราธิปติ
สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๓ํ) 

อาหาราธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อาหาราธิปติ
ส ห ชา ต-อญฺ ญ มญฺ ญ-นิ สฺ ส ย-วิปา ก-อิ นฺ ทฺ ริ ย-ส มฺปยุ ตฺ ต-อตฺ ถิ-อวิค ต นฺติ  เอกํ.                            
อาหาราธิปติ สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ(สวิปาก๓ํ) 

อาหารมูลกํ 
อินฺทฺริยสภาคํ 

๔๘๔. อินฺทฺริยปจฺจยา เหตุยา จตฺตาริ อธิปติยา สตฺต สหชาเต สตฺต อญฺญมญฺเญ 

ตีณิ นิสฺสเย สตฺต ปุเรชาเต เอก ํวิปาเก เอก ํอาหาเร สตฺต ฌาเน สตฺต มคฺเค สตฺต     สมฺป
ยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต. (๑) 

อินฺทฺริยมิสฺสกฆฏนา (๓) 

๔๘๕. อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. อินฺทฺริย-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. 

อินฺทฺริย-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. 

ปกิณฺณกฆฏนา (๑) 

๔๘๖. อินฺทฺริย-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ 

 

 

 

 

 

สหชาต-สามญฺญฆฏนา (๙) 

๔๘๗. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. อินฺทฺริย-สหชาต-

อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ  ตีณิ. อินฺ ทฺ ริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ  นิสฺสย-                    
สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ.                    

(อวิปาก๔ํ) 

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติเอก.ํอินฺทฺริย-สหชาต อญฺญมญฺญ-

นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-            วิปาก-

สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต อตฺถิ-อวิคตนฺติ 
เอก.ํ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปากํ
๕) 
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สมคฺคฆฏนา (๙) 

๔๘๘. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. อินฺทฺริย-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-

มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ 
อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย -วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริย-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-

นิสฺสย วิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-

วิปฺปยุตฺต อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค วิปฺป
ยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สฌานฆฏนา (๙) 

๔๘๙. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. อินฺทฺริย-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยฌาน-

สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิอวิคตนฺติ 
ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริย-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ
นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย วิปาก-

ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-

วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

 

 

สฌาน-มคฺคฆฏนา (๙) 

๔๙๐. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. อินฺทฺริย-

สหชาต อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-ฌาน-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ 
นิสฺสย-ฌาน-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-ฌานมคฺค-

วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริย-สหชาต 
อญฺ ญ มญฺ ญ-นิ สฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-อตฺถิ-อวิคต นฺติ  เอกํ. อิ นฺ ทฺ ริ ย  -ส ห ชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริย-สหชาต
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นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ
นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สาหารฆฏนา (๙) 

๔๙๑. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. อินฺทฺริย-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคต นฺติ  ตีณิ. อินฺ ทฺ ริย-สหชาต-อญฺ ญ มญฺ ญ                        
นิสฺสย-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย อาหาร-                  
วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริย-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ
นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก
อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย วิปาก-

อาหาร-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สาธิปติ-อาหารฆฏนา (๖) 

๔ ๙๒ . อิ นฺ ทฺ ริ ย า ธิปติ-ส ห ชา ต-นิ สฺ ส ย-อา ห า ร-อตฺ ถิ-อวิค ต นฺติ  ส ตฺ ต .                          

อินฺทฺริยาธิปติ  สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ.                     

อินฺทฺริยาธิปติ-สหชาต นิสฺสย-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๓ํ) 

อินฺทฺริยาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริยาธิปติ
สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิอวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริยาธิปติ
สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๓ํ) 

สาธิปติ-มคฺคฆฏนา (๖) 

๔๙๓. อินฺทฺริยาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. อินฺทฺริยาธิปติ
สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อินฺทฺริยาธิปติสหชาต-

นิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๓ํ) 

อินฺทฺริยาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริยาธิปติ
สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริยาธิปติ
สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๓ํ) 

สเหตุ-มคฺคฆฏนา (๙) 

๔๙๔. อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริ. อินฺทฺริยเหตุ-
สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-อตฺ ถิ-อวิค ตนฺติ  ทฺ เว. อินฺ ทฺ ริย-เหตุ-สหชา ต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต นิสฺสย-
มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. (อวิปาก๔ํ) 
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อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริย-เหตุ-
สหชาต อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-

อญฺญมญฺญ นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-

นิสฺสย วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-

นิสฺสย วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สเหต-ุอธิปติ-มคฺคฆฏนา (๖) 

๔๙๕. อินฺทฺริย-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริ.                 
อินฺทฺริย เหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. 

อินฺทฺริย-เหตาธิปติ สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. (อวิปาก๓ํ) 

อินฺทฺริย-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺริยเห
ตาธิปติ-สหชาต -อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ อินฺทฺ
ริ ย-เห ต า ธิปติ-ส ห ชา ต-นิ สฺ ส ย-วิปา ก-มคฺ ค-วิ ปฺ ปยุ ตฺ ต-อตฺ ถิ-อ วิค ต นฺ ติ  เอกํ.                   
(สวิปาก๓ํ) 

อินฺทฺริยมูลก ํ

ฌานสภาคํ 
๔๙๖. ฌานปจฺจยา สหชาเต สตฺต อญฺญมญฺเญ ตีณิ นิสฺสเย สตฺต วิปาเก เอก ํอินฺทฺ

ริเย สตฺต มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา สตฺต อวิคเต สตฺต. (๑๐) 

สามญฺญฆฏนา (๙) 

๔๙๗. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. ฌาน-สหชาต อญฺญมญฺญ-

นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. ฌาน-สหชาต อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺ ถิ-               

อวิคตนฺติ ตีณิ. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. ฌาน-สหชาต อญฺญมญฺญ-

นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-

อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ ฌาน-สหชาต-นิสฺสยวิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ ฌาน-

สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สอินฺทฺริยฆฏนา (๙) 

๔๙๘. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. ฌาน-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ.ฌาน-สหชาต-                              อญฺญมญฺญ 
นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-               อินฺทฺริย 
วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 
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ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺ ทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ ฌาน-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-

นิสฺสย วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก                  
อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก               
อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สมคฺคฆฏนา (๙) 

๔๙๙. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ  สตฺต. ฌาน-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย มคฺค-

สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ อวิคตนฺติ 
ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

ฌา น-ส ห ชา ต-นิสฺ สย-วิปาก-มคฺ ค-อตฺ ถิ-อวิค ตนฺติ  เอกํ. ฌา น-ส หชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-วิ
ปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค วิปฺปยุตฺต-

อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-                 วิปฺปยุตฺต 
อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สอินฺทฺริย-มคฺคฆฏนา (๙) 

๕๐๐. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. ฌาน-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-

อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค วิปฺป
ยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ ฌาน-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ ฌาน -สหชาต-อญฺญมญฺญ 
นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิ
ปากอินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิ
ปากอินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

ฌานมูลกํ 
มคฺคสภาคํ 

๕๐๑. มคฺคปจฺจยา เหตุยา จตฺตาริ อธิปติยา สตฺต สหชาเต สตฺต อญฺญมญฺเญ ตีณิ 

นิสฺสเย สตฺต วิปาเก เอก ํอินฺทฺริเย สตฺต ฌาเน สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ตีณิ อตฺถิยา 
สตฺต อวิคเต สตฺต. (๑๒) 
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มคฺคสามญฺญฆฏนา (๙) 

๕๐๒. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ
นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺ ถิ-      
อวิคตนฺติ ตีณิ. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ
นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย วิปาก-สมฺปยุตฺต-

อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺค-

สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สอินฺทฺริยฆฏนา (๙) 

๕๐๓. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. มคฺค-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-อินฺทฺ
ริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ.มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-                   วิปฺปยุตฺต 
อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. มคฺค-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-

นิสฺสย วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺ
ริย วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-วิปาก-                 อินฺทฺ
ริยวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สฌานฆฏนา (๙) 

๕๐๔ . มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ  สตฺต. มคฺค-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-ฌาน-

สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ 
ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ  เอกํ. มคฺค-สหชาต-

อญฺญมญฺญ นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิ
ปาก  ฌาน-สมฺปยุ ตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ  เอกํ. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-                      
วิ ปฺปยุ ตฺต  อตฺ ถิ-อวิคตนฺติ  เอกํ. มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-                  
วิปฺปยุตฺต อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สอินฺทฺริย-ฌานฆฏนา (๙) 

๕๐๕. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. มคฺค-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย 
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อินฺทฺริย-ฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-ฌาน-วิปฺป
ยุตฺต อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๔ํ) 

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺค -สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ 
นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-ฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก 
อินฺทฺริย-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก 
อินฺทฺริย-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สาธิปติ-อินฺทฺริยฆฏนา (๖) 

๕๐๖. มคฺคาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺต. มคฺคาธิปติ
สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. มคฺคาธิปติ-สหชาต 
นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๓ํ) 

มคฺคาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. มคฺคาธิปติ
สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺคาธิปติ
สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๓ํ) 

สเหตุ-อินฺทฺริยฆฏนา (๙) 

๕๐๗. มคฺค-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริ. มคฺค-                 

เหตุ สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. มคฺค-เหตุ-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. มคฺค-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-
อินฺทฺริย วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. (อวิปาก๔ํ) 

มคฺค-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อิ นฺ ทฺ ริย-อตฺ ถิ-อวิค ตนฺติ  เอกํ. มคฺค-                    
เหตุ สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺค-เหตุ-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺค-เหตุ-สหชาต 
นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ มคฺค-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ 
นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

สเหตาธิปติ-อินฺทฺริยฆฏนา (๖) 

๕๐๘. มคฺค-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริ.                 
มคฺค เหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. 

มคฺค เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ทฺเว. (อวิปาก๓ํ) 

มคฺ ค-เห ต า ธิปติ-ส หชา ต-นิ สฺ สย-วิปาก-อิ นฺ ทฺ ริ ย-อตฺ ถิ-อวิค ต นฺติ  เอกํ.                       
มคฺคเหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ 
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เอก.ํ มคฺคเหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิ
ปาก๓ํ) 

มคฺคมูลกํ 
สมฺปยุตฺตสภาคํ 

๕๐๙. สมฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ อธิปติยา ตีณิ สหชาเต ตีณิ อญฺญมญฺเญ ตีณิ 

นิสฺสเย ตีณิ กมฺเม ตีณิ วิปาเก เอก ํอาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ อตฺถิยา 
ตีณิ อวิคเต ตีณิ. (๑๓) 

สมฺปยุตฺตฆฏนา (๒) 

๕๑๐. สมฺปยุตฺต-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. (อวิปาก๑ํ) 

สมฺปยุตฺต-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๑ํ) 

สมฺปยุตฺตมูลกํ 
วิปฺปยุตฺตสภาคํ 

๕๑๑. วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา จตฺตาริ สหชาเต ตีณิ 

อญฺญมญฺเญ เอก ํนิสฺสเย ปญฺจ อุปนิสฺสเย เอก ํปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ กมฺเม ตีณิ วิ
ปาเก เอก ํอาหาเร ตีณิ อินฺทฺริเย ตีณิ ฌาเน ตีณิ มคฺเค ตีณิ อตฺถิยา ปญฺจ อวิคเต ปญฺจ. 

(๑๗) 

วิปฺปยุตฺตมิสฺสกฆฏนา (๔) 

๕ ๑ ๒ . วิ ปฺ ป ยุ ตฺ ต -อ ตฺ ถิ -อ วิ ค ต นฺ ติ  ป ญฺ จ .วิ ปฺ ป ยุ ตฺ ต -นิ สฺ ส ย -อ ตฺ ถิ -                       

อวิคตนฺติ ปญฺจ. วิปฺปยุตฺตาธิปติ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริ. วิปฺปยุตฺต-นิสฺสย-      
อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. 

ปกิณฺณกฆฏนา (๕) 

๕๑๓. วิปฺปยุตฺต-ปจฺฉาชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. วิปฺปยุตฺต-นิสฺสย-                      ปุเร
ชาต อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. วิปฺปยุตฺต-อารมฺมณ-นิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. วิปฺป
ยุตฺต-อารมฺมณาธิปติ-นิสฺสย-อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ                         วิปฺป
ยุตฺต นิสฺสย-ปุเรชาต-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ 

สหชาตฆฏนา (๔) 

๕๑๔. วิปฺปยุตฺต-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิ. วิปฺปยุตฺต-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (อวิปาก๒ํ) 

วิปฺปยุตฺต-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ. วิปฺปยุตฺต-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๒ํ) 
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วิปฺปยุตฺตมูลก ํ

อตฺถิสภาคํ 
๕๑๕. อตฺถิปจฺจยา เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา อฏฺฐ สหชาเต นว 

อญฺญมญฺเญ ตีณิ นิสฺสเย เตรส อุปนิสฺสเย เอก ํปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ กมฺเม สตฺต 

วิปาเก เอก ํอาหาเร สตฺต อินฺทฺริเย สตฺต ฌาเน สตฺต มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต 

ปญฺจ อวิคเต เตรส. (๑๘)  

อตฺถิมิสฺสกฆฏนา (๑๑) 

๕๑๖. อตฺถิ-อวิคตนฺติ เตรส. อตฺถิ-นิสฺสย-อวิคตนฺติ เตรส. อตฺถิ-อธิปติ-อวิคตนฺ
ติ อฏฺฐ. อตฺถิ-อธิปติ-นิสฺสย-อวิคตนฺติ อฏฺฐ. อตฺถิ อาหาร-อวิคตนฺติ สตฺต. อตฺถิ-อินฺทฺ
ริย-อวิคตนฺติ สตฺต. อตฺถิ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อวิคตนฺติ สตฺต. อตฺถิ-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ 
ปญฺจ. อตฺถิ -นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ ปญฺจ. อตฺถิ-อธิปติ-นิสฺสย-                       วิปฺป
ยุตฺต-อวิคตนฺติ จตฺตาริ. อตฺถิ-นิสฺสย-อินฺทฺริย วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ ตีณิ. 

ปกิณฺณกฆฏนา (๘) 

๕๑๗. อตฺถิ-ปจฺฉาชาต-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ ตีณิ. อตฺถิ-ปุเรชาต-อวิคตนฺติ ตีณิ. 

อตฺถิ-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ ตีณิ. อตฺถิ-อารมฺมณ ปุเรชาต-อวิคตนฺติ ตีณิ. 

อตฺถิ-อารมฺมณ-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺตํ-อวิคตนฺติ ตีณิ. อตฺถิ-อารมฺมณาธิปติ-                 
อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-อวิคตนฺติ เอกํ. อตฺถิ-อารมฺมณาธิปติ-นิสฺสย อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-               
วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ เอก.ํ อตฺถิ-นิสฺสย-ปุเรชาต-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต อวิคตนฺติ เอก.ํ 

สหชาตฆฏนา (๑๐) 

๕๑๘. อตฺถิ-สหชาต-นิสฺสย-อวิคตนฺติ นว. อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-

อวิคตนฺติ ตีณิ. อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ ตีณิ. อตฺถิ-

สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ ตีณิ. อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย วิปฺปยุตฺต-

อวิคตนฺติ เอก.ํ (อวิปาก๕ํ) 

 

อตฺถิ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อวิคตนฺติ  เอกํ. อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-                   
นิสฺสย วิปาก-อวิคตนฺติ เอกํ. อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุ ตฺต-        
อวิคตนฺติ เอกํ. อตฺถิ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ เอกํ. อตฺถิ-สหชาต 
อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ) 

อตฺถิมูลก ํ

นตฺถิสภาคํ 
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๕๑๙. นตฺถิปจฺจยา อนนฺตเร สตฺต สมนนฺตเร สตฺต อุปนิสฺสเย สตฺต อาเสวเน ตีณิ 

กมฺเม เอก ํวิคเต สตฺต. (๖) 

นตฺถิฆฏนา (๓) 

๕๒๐. นตฺถิ-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-วิคตนฺติ สตฺต. นตฺถิ-อนนฺตร-

สมนนฺตร อุปนิสฺสย-อาเสวน-วิคตนฺติ ตีณิ. นตฺถิ-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-กมฺม-

วิคตนฺติ เอก.ํ 

นตฺถิมูลก ํ

วิคตสภาคํ 
๕๒๑. วิคตปจฺจยา อนนฺตเร สตฺต สมนนฺตเร สตฺต อุปนิสฺสเย สตฺต อาเสวเน ตีณิ 

กมฺเม เอก ํนตฺถิยา สตฺต. (๖) 

วิคตฆฏนา (๓) 

๕๒๒. วิคต-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-นตฺถีติ  สตฺต. วิคต-อนนฺตร
สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-อาเสวน-นตฺถีติ ตีณิ. วิคต-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย กมฺม-                  

นตฺถีติ เอก.ํ 

วิคตมูลกํ 
อวิคตสภาคํ 

๕๒๓. อวิคตปจฺจยา เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ ตีณิ อธิปติยา อฏฺฐ สหชาเต นว 
อญฺญมญฺเญ ตีณิ นิสฺสเย เตรส อุปนิสฺสเย เอก ํปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ กมฺเม สตฺต 

วิปาเก เอก ํอาหาเร สตฺต อินฺทฺริเย สตฺต ฌาเน สตฺต มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ วิปฺปยุตฺเต 

ปญฺจ อตฺถิยา เตรส. (๑๘) 

อวิคตมิสฺสกฆฏนา (๑๑) 

๕๒๔. อวิคต-อตฺถีติ เตรส. อวิคต-นิสฺสย-อตฺถีติ เตรส. อวิคต-อธิปติ-อตฺถีติ 
อฏฺฐ. อวิคตาธิปติ-นิสฺสย-อตฺถีติ อฏฺฐ. อวิคต อาหาร-อตฺถีติ สตฺต. อวิคต-อินฺทฺริย-            

อตฺถีติ สตฺต. อวิคต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถีติ สตฺต. อวิคต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ปญฺจ. อวิคต-

นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ปญฺจ. อวิคต อธิปติ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ จตฺตาริ. อวิคต-

นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ตีณิ. 

ปกิณฺณกฆฏนา (๘) 

๕๒๕. อวิคต-ปจฺฉาชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ตีณิ. อวิคต-ปุเรชาต-อตฺถีติ ตีณิ. 

อวิคต-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ตีณิ. อวิคต-อารมฺมณ-ปุเรชาต-อตฺถีติ ตีณิ. 

อวิคต-อารมฺมณ-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ตีณิ. อวิคต อารมฺมณาธิปติ                อุป
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นิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถีติ เอกํ. อวิคต-อารมฺมณาธิปติ-นิสฺสย-อุปนิสฺสย ปุเรชาต-              
วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ เอก.ํ อวิคต-นิสฺสย-ปุเรชาต-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ เอก.ํ 

สหชาตฆฏนา (๑๐) 

๕๒๖. อวิคต-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถีติ นว. อวิคต-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-              

อตฺถีติ ตีณิ. อวิคต-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถีติ ตีณิ. อวิคต-สหชาต-

นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ตีณิ. อวิคต-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ เอก.ํ 

(อวิปากํ๕)  
อวิคต-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถีติ เอก.ํ อวิคต-สหชาต-อญฺญมญฺญ นิสฺสย-              

วิปาก-อตฺถีติ เอกํ. อวิคต-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถีติ เอกํ. 
อวิคต-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ เอก.ํ อวิคต-สหชาต อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-

วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ เอก.ํ (สวิปาก๕ํ)     
อวิคตมูลก ํ

 

ปญฺหาวารสฺส อนุโลมคณนา. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการหาฆฏนาปัจจัย 
 ต้องหากลุ่มอาํนาจของปัจจยั ท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุดก่อน แต่องค์ธรรมของปัจจยั
และปัจจยุปบนันั้นมีจาํนวนมาก, ต่อจากนั้น จึงหากลุ่มอาํนาจของปัจจยั ท่ีมีจาํนวนมากขึ้น
ต า มลํา ดับ  แต่ อง ค์ธร ร มข อง ปัจ จัย แ ละ ปัจ จ ยุ ป บัน นั้ น มีจํา น วน น้ อย ลง  เ ช่ น                                   
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ในอารัมมณปกิณณกฆฏนานั้น มี ๕ ขอ้ ในขอ้ท่ี ๑ อาํนาจของปัจจยั มี ๓ แต่องคธ์รรมของ
ปัจจยัมีจาํนวนมาก, ในขอ้ท่ี ๕ อาํนาจของปัจจยัมี ๘ แต่องคธ์รรมของปัจจยัมีจาํนวนน้อย
คือหทยวตัถุเท่านั้น. หรือในอาเสวนปกิณณกฆฏนานั้นมีขอ้เดียว  ไดก้ลุ่มอาํนาจของปัจจยั 
๖ เพราะไม่สามารถหาได้น้อยหรือมากกว่า ๖ จึงมีข้อเดียวเท่านั้น. แม้ในฆฏนาอ่ืนๆ                        
ก็มีนยัน้ีนัน่แหละ.  
 สรุปว่า ต้องเร่ิมหากลุ่มอํานาจของปัจจัยตั้งแต่ ๒ ขึ้ นไปก่อน, ต่อจาก ๒ นั้ น                    
จึงหา ๓ - ๔- ๕ เป็นตน้ไป ตามลาํดบั, ถา้ว่า กลุ่มอาํนาจของปัจจยั ๒ ไม่มี, ก็เล่ือนหาเป็น 
๓ ไปตามลาํดับ. ส่วน กลุ่มอาํนาจของปัจจัย ๑ ไม่มี เพราะไม่เป็นฆฏนา ในอรรถว่า                 
กลุ่มอาํนาจของปัจจยัท่ีถูกรวบรวม. 

 

วิธีในสหชาตฆฏนา 
สหชาตชาติใหญ่ เขา้กบั  ใหญ่  กลาง  เล็ก  ทั้งหมด(ในขณะเรียนใหญ่ กลางหรือเล็ก) 

สหชาตชาติกลาง เขา้กบั  ใหญ่  กลาง  เล็ก  ตามสมควร(ในขณะเรียนใหญ่ กลางหรือเล็ก) 

สหชาตชาติเล็ก เขา้กบั   เล็ก   เท่านั้น (ในขณะเรียนเล็ก) ไม่เขา้กบั  ใหญ่  กลาง   
 

สรุป จํานวน ฆฏนา ในปัจจัย ๔๗ 
 ๑. สหชาตฆฏนา มี ๑๕ ปัจจัย คือ  
 สหชาตฆฏนาเล็ก ๗ ปัจจัย ได้แก่ เหตุฆฏนา ๒๔  สหชาตาธิปติฆฏนา ๒๔ 
สหชาตกมัมฆฏนา ๙  นามอาหารฆฏนา ๓๓ สหชาตินทริยฆฏนา ๗๒ ฌานฆฏนา ๓๖ 
มคัคฆฏนา ๕๗ รวมเป็น ๒๕๕ ฆฏนา 
 สหชาตฆฏนากลาง ๔ ปัจจัย  ได้แก่  อัญญมัญญ ๖ วิปาก ๕ สัมปยุตต ๒                        
สหชาตวิปปยุตต ๔ รวมเป็น ๑๗ ฆฏนา 
 สหชาตฆฏนาใหญ่ ๔ ปัจจัย ได้แก่ สหชาตชาติใหญ่ ๔ เหล่านั้น ในแต่ละปัจจัย             
มี ๑๐ ฆฏนา ฉะนั้น รวมเป็น ๔๐ ฆฏนา  
 สรุปรวม สหชาตฆฏนา ๑๕ ปัจจยั มี ๓๑๒ ฆฏนา 
  
  
 

 ๒.สุทธปกิณณกฆฏนา มี ๒๖ ปัจจัย ไดแ้ก่ (๑).อารัมมณปกิณณกฆฏนา ๕  
(๒) .อารัมมณาธิปติปกิณณก ๓  (๓) . อนนัตรปกิณณก ๓  
(๔) . สมนนัตรปกิณณก ๓  (๕) . วตัถุ.นิส. ๒ (๖) .วตัถา.นิส. ๒  
(๗) .อา.ณู. ๓  (๘) . อนนัตรูปนิส. ๓ (๙) . ปกตู. ๑ (๑๐) .วตัถุ.ปุ. ๓ (๑๑) . อา.ปุ. ๕  
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(ขอ้ที่ ๑๐และ๑๑ รวมแลว้ได ้๗ ฆฏนา ไม่ใช่ ๘ ฆฏนา เพราะขอ้ที่ ๑ ของปุเรชาต  ฆฏนามี ๒ ปัจจยั 
คือ วตัถุ.ปุ และอา.ปุ ทั้ง ๒ ปัจจยัน้ี นบัรวมกนัเป็น ๑ ฆฏนา)   
(๑๒) . ปัจฉาชาต ๑ (๑๓) .อาเสวน ๑  (๑๔) . นานาขณิก ๒ (๑๕) .ปุเรชาติน ๑ 
(๑๖) .วตัถุ.วิป. ๒ (๑๗) . วตัถา.วิป. ๒ (๑๘) . ปัจฉา.วิป. ๑ (๑๙) . วัตถุ.ตัตถิ ๓
(๒๐) . อา.ตตัถิ ๕ (๒๑) . ปัจฉา.ตตัถิ ๑ (ขอ้ที่ ๑๙,๒๐,๒๑ รวมแลว้ได ้๘ ฆฏนาเท่านั้น) 

(๒๒) . วตัถุ.อวิคต ๓ (๒๓) . อา.อวิคต ๕ (๒๔) .ปัจฉา.อวิคต ๑ (ข้อที่  ๒๒,๒๓,๒๔    

รวมแลว้ได ้๘ ฆฏนาเท่านั้น)  (๒๕) . นตัถิ ๓  (๒๖).วิคต ๓ 
 สรุปรวม สุทธปกิณณกฆฏนา ๒๖ ปัจจัย มี ๖๔ ฆฏนา ฉะนั้ น เ ม่ือรวมกับ
สหชาตฆฏนา ๓๑๒ จึงเป็น ๓๗๖ ฆฏนา 
 ก็ สหชาตฆฏนา ๑๕ ปัจจยั กบัสุทธปกิเณณกฆฏนา ๒๖ ปัจจยั รวมเป็น ๔๑ ปัจจยั. 
ส่วน อาหารชาติ  ๓ ปัจจัย  และรูปชีวิตินทริย ชาติ  ๓ ปัจจัย  ไม่ได้นํามาแส ด ง                            
ในสุทธปกิณณกฆฏนา เพราะสุทธปกิณณกฆฏานั้น ปัจจยัธรรมและปัจจยุปบนันธรรม 
เป็นนามรูป ทั้ง ๒, แต่ อาหารชาติ และรูปชีวิตินทริยชาตินั้น ปัจจยัธรรมและปัจจยุปบันน
ธรรม เป็นรูปเท่านั้น และไดน้าํไปแสดงไว ้ในมิสสกฆฏนา ๓๙ 
 อน่ึง สุทธปกิณณกฆฏนาท่ีแสดงองค์ธรรมไม่หมดมี ๒ ปัจจัย คือ อารัมมณ               
ปกิณณกฆฏนา และปกตูปนิสสยปกิณณกฆฏนา ท่ีเป็นอย่างน้ี เพราะองค์ธรรมท่ีไม่ได้
นาํมาแสดงเหล่านั้น เม่ือหาอาํนาจปัจจยัแลว้ ได้เพียง ๑ ปัจจยัเท่านั้น เป็นตน้ว่า โทสะ ๒                 
โมหะ ๒ เป็นอารัมมณปัจจยัเท่านั้น เพราะเหตุนั้น โทสะ ๒ โมหะ ๒ จึงแสดงโดยฆฏนา
(กลุ่มอาํนาจปัจจยั) ไม่ได ้เพราะ ๒ ปัจจยัเป็นตน้ไป จึงถูกเรียกว่า ฆฏนาได.้ 
  
 ๓. มิสสกปกิณณกฆฏนา  มี ๒๖ ปัจจัย  ได้แก่  อธิปติทั้ ง  ๒ , นิสสยทั้ ง  ๓,                      
อาหารทั้ง ๒,  อินทริยทั้ง ๓, วิปปยุตตทั้ง ๔, อตัถิทั้ง ๖, และอวิคตทั้ง ๖. มี ๓๙ ฆฏนา 
 อธิบายว่า นําเอาปัจจัยพิศดาร ๑๐ ปัจจัยมาแสดงนั่นเอง โดยเวน้ ๓ ปัจจัย คือ                    
อุปนิสสย ,ปุเรชาตและกมัม. 
 ฉะนั้น สรุปรวมว่า สหชาตฆฏนา ๑๕ ปัจจยั มี ๓๑๒ ฆฏนา ,สุทธปกิณณกฆฏนา 
๒๖ ปัจจยั มี ๖๔ ฆฏนา เม่ือรวมกบัมิสสกฆฏนา ๓๙ จึงเป็น ๔๑๕ ฆฏนา 

 

ข้อควรกําหนดพิเศษ 
 ในสภาคปัจจยัและฆฏนาปัจจยัเหล่านั้น  เม่ือนบัเฉพาะอาํนาจปัจจยัแลว้ ไดจ้าํนวน
อาํนาจปัจจยัเท่ากนัก็มี ไม่เท่ากนัก็มี อธิบายว่า ปัจจยั ๓๙ (เวน้สหชาตชาติใหญ่ ๔ และ
กลาง ๔) เหล่าน้ี สภาคปัจจัยและฆฏนาปัจจัยโดยรวมปธานปัจจัยด้วยนั้น มีจํานวน                         



101 

 

อาํนาจปัจจยัเท่ากนั มีอาทิว่า ในเหตุปัจจยสภาคะมีจาํนวน ๑๒ ปัจจยั และในเหตุปัจจย              
ฆฏนา ๒๔  ก็มีจาํนวน ๑๒ ปัจจยัเท่ากนั, หรือในอารัมมณปัจจยสภาคะ มีจาํนวน ๘ ปัจจยั 
และในอารัมมณปกิณณกฆฏนา ๕ ก็มีจํานวน ๘ ปัจจัยเท่ากัน. ส่วน ปัจจัยท่ีเหลืออีก                     
๘ ปัจจัย คือ ใหญ่ ๔ และ กลาง ๔ เหล่าน้ี สภาคปัจจัยโดยรวมปธานปัจจัยด้วย                          
กับฆฏนาปัจจัย ได้อํานาจปัจจัยไม่เท่ากัน มีอาทิว่า สหชาตปัจจยสภาคะ มีจํานวน                      
๑๕ ปัจจัย, ส่วน สหชาตฆฏนา ๑๐ มีจํานวน ๘ ปัจจัย. หรือสัมปยุตตปัจ จยสภาคะ                          
มีจํานวน ๑๔ ปัจจัย(เวน้สหชาตวิป.), แต่ สัมปยุตตปัจจยฆฏนา ๒ มีจํานวน ๗ ปัจจยั                 
(เวน้สหชาตวิป.และปัจจยัเล็ก ๗) 
 สรุปว่า อาํนาจปัจจยัเท่ากนัมี ๓๙, ไม่เท่ากนัมี ๘ รวมเป็น ปัจจยั ๔๗  

 

ความต่างกันระหว่างสภาคะกับฆฏนา 
 ในสภาคะนั้น องค์ธรรมท่ีเป็นปัจจยัและปัจจยุปปบนัของปธานปัจจยัมีเหตุปัจจยั
เป็นต้น ถูกยกขึ้ นเป็นตัวตั้ ง  แล้วหาอํานาจของปัจจัยต่างๆ ท่ีสามารถเข้า ร่วมกับ                       
อาํนาจของปธานปัจจยัมีเหตุปัจจยัเป็นตน้ได.้ 
 ส่วน ฆฏนานั้น อาํนาจของปธานปัจจยัมีเหตุสัตติและอปธานปัจจยัมีสัพพฏัฐานิก
ปัจจยัเป็นตน้ อนัเป็นกลุ่มอาํนาจปัจจยั ถูกยกขึ้นเป็นตวัตั้ง แลว้หาองค์ธรรมท่ีเป็นปัจจยั
และปัจจยุปบนั ของกลุ่มอาํนาจปัจจยัเหล่านั้น 

 
 
 
                 สุรพงค ์เทพสุธา 
                     ๐๘/๐๔/๕๒  
              ชมรมใฝ่ธรรมวนัพุธ 
  
 


