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อภธิมฺมปิฏเก  ธมฺมานุโลม 

ตกิปฏฺฐานปาลิ 

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

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพทฺุธสฺส. 

 

มาตกิานิกเฺขปวาร 

๑.  ปจจฺยุทเฺทส 

เหตปุจฺจโย,  อารมฺมณปจฺจโย,  อธิปติปจฺจโย,  อนนฺตรปจฺจโย,  สมนนฺตรปจฺจโย,  

สหชาต- ปจฺจโย,  อ�ฺญม�ฺญปจฺจโย,  นิสฺสยปจฺจโย,  อปุนิสฺสยปจฺจโย,  ปเุรชาตปจฺจโย,  

ปจฺฉาชาตปจฺจโย,อาเสวนปจฺจโย, กมฺมปจฺจโย, วิปากปจฺจโย, อาหารปจฺจโย, อินฺทฺริยปจฺจโย,  

ฌานปจฺจโย,  มคฺคปจฺจโย,  สมฺปยตฺุตปจฺจโย,  วิปปฺยตฺุตปจฺจโย,  อตฺถิปจฺจโย,  นตฺถิปจฺจโย,  

วิคตปจฺจโย,  อวิคตปจฺจโยติ. 

ปจฺจยทฺุเทโส. 

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

 

ปจจฺยวิภงคฺวาร 

๒.  ปจจฺยนิทเฺทส 

[๑]  เหตปุจฺจโยติ:  เหต ู  เหตสุมฺปยตฺุตกานํ  ธมฺมานํ  ตํสมฏฺุฐานาน�ฺจ  รูปานํ  

เหตปุจฺจเยน  ปจฺจโยติ.1 

[๒]  อารมฺมณปจฺจโยติ: รูปายตนํ  จกฺขวิุ�ฺญาณธาตยุา ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  

อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย.  สทฺทายตนํ  โสตวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  

อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย.  คนฺธายตนํ  ฆานวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  

อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย.  รสายตนํ  ชิวฺหาวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  

อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย. โผฏฺฐพฺพายตนํ กายวิ�ฺญาณธาตยุา ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ        

ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย.  รูปายตนํ  สทฺทายตนํ  คนฺธายตนํ  รสายตนํ          

                                                           

1 ฉ.ม.  โปตฺถเกส ุ อิติ  สทฺโท  น  ทิสสฺติ 
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โผฏฺฐพฺพายตนํ มโนธาตยุา ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย. สพฺเพ  

ธมฺมา  มโนวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ยํ  ยํ  ธมฺมํ  อารพฺภ  เย  เย  ธมฺมา  อปุปฺชฺชนฺติ  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา,  เต  เต  ธมฺมา  

เตสํ  เตสํ  ธมฺมานํ  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๓]  อธิปติปจฺจโยติ:  ฉนฺทาธิปติ  ฉนฺทสมฺปยตฺุตกานํ  ธมฺมานํ  ตํสมฏฺุฐานาน�ฺจ      

รูปานํ  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย.  วีริยาธิปติ  วีริยสมฺปยตฺุตกานํ  ธมฺมานํ  ตํสมฏฺุฐานาน�ฺจ    

รูปานํ  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย.  จิตฺตาธิปติ  จิตฺตสมฺปยตฺุตกานํ  ธมฺมานํ  ตํสมฏฺุฐานาน�ฺจ  

รูปานํ  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย.  วีมํสาธิปติ  วีมํสสมฺปยตฺุตกานํ  ธมฺมานํ  ตํสมฏฺุฐานาน�ฺจ  

รูปานํ  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ยํ  ยํ  ธมฺมํ  ครํุ  กตฺวา  เย  เย  ธมฺมา  อปุปฺชฺชนฺติ  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา,  เต  เต       

ธมฺมา  เตสํ  เตสํ  ธมฺมานํ  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๔]  อนนฺตรปจฺจโยติ:  จกฺขวิุ�ฺญาณธาต ุ  ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  มโนธาตยุา  

ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย.  มโนธาต ุ ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  

มโนวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

โสตวิ�ฺญาณธาต ุตํสมฺปยตฺุตกา จ  ธมฺมา  มโนธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  

อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย.  มโนธาต ุ  ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  มโนวิ�ฺญาณธาตยุา       

ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ฆานวิ�ฺญาณธาต ุ  ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  มโนธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ        

ธมฺมานํ  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย.  มโนธาต ุ ตํสมฺปยตฺุตกา จ  ธมฺมา  มโนวิ�ฺญาณธาตยุา  

ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ชิวฺหาวิ�ฺญาณธาต ุ  ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  มโนธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ      

ธมฺมานํ  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย.  มโนธาต ุ ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  มโนวิ�ฺญาณธาตยุา  

ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

กายวิ�ฺญาณธาต ุตํสมฺปยตฺุตกา จ  ธมฺมา  มโนธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  

อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย.  มโนธาต ุ  ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  มโนวิ�ฺญาณธาตยุา       

ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 



3 

 

ปริุมา  ปริุมา  กสุลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  กสุลานํ  ธมฺมานํ  อนนฺตรปจฺจเยน  

ปจฺจโย.   ปริุมา  ปริุมา  กสุลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  อพฺยากตานํ  ธมฺมานํ  

อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ปริุมา ปริุมา อกสุลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  อกสุลานํ  ธมฺมานํ  อนนฺตรปจฺจเยน  

ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  อกสุลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  อพฺยากตานํ  ธมฺมานํ  

อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ปริุมา  ปริุมา  อพฺยากตา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  อพฺยากตานํ  ธมฺมานํ  

อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  อพฺยากตา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  กสุลานํ  

ธมฺมานํ  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  อพฺยากตา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  

อกสุลานํ  ธมฺมานํ  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

เยสํ  เยสํ  ธมฺมานํ  อนนฺตรา  เย  เย  ธมฺมา  อปุปฺชฺชนฺติ  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา,  เต  

เต  ธมฺมา  เตสํ  เตสํ  ธมฺมานํ  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๕]  สมนนฺตรปจฺจโยติ:  จกฺขวิุ�ฺญาณธาต ุ  ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  มโนธาตยุา  

ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย.  มโนธาต ุ ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  

มโนวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

โสตวิ�ฺญาณธาต ุ  ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  มโนธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ         

ธมฺมานํ  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. มโนธาต ุ ตํสมฺปยตฺุตกา จ  ธมฺมา  มโนวิ�ฺญาณธาตยุา  

ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ฆาณวิ�ฺญาณธาต ุตํสมฺปยตฺุตกา จ ธมฺมา มโนธาตยุา ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ        

สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย.  มโนธาต ุ  ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  มโนวิ�ฺญาณธาตยุา      

ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ชิวฺหาวิ�ฺญาณธาต ุ  ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  มโนธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ      

ธมฺมานํ  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย.  มโนธาต ุ ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  มโนวิ�ฺญาณธาตุ

ยา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

กายวิ�ฺญาณธาต ุ  ตํสมฺปยตฺุตกา  จ  ธมฺมา  มโนธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ        

ธมฺมานํ  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย.  มโนธาต ุตํสมฺปยตฺุตกา จ  ธมฺมา  มโนวิ�ฺญาณธาตยุา  

ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 
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ปริุมา ปริุมา กสุลา ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  กสุลานํ  ธมฺมานํ  สมนนฺตรปจฺจเยน  

ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  กสุลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  อพฺยากตานํ  ธมฺมานํ  

สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ปริุมา ปริุมา อกสุลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกสุลานํ  ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน  

ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  อกสุลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  อพฺยากตานํ  ธมฺมานํ  

สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ปริุมา  ปริุมา  อพฺยากตา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  อพฺยากตานํ  ธมฺมานํ  

สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  อพฺยากตา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  กสุลานํ  

ธมฺมานํ  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  อพฺยากตา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  

อกสุลานํ  ธมฺมานํ  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

เยสํ  เยสํ  ธมฺมานํ  สมนนฺตรา  เย  เย  ธมฺมา  อปุปฺชฺชนฺติ  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา,  เต  

เต  ธมฺมา  เตสํ  เตสํ  ธมฺมานํ  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๖]  สหชาตปจฺจโยติ:  จตฺตาโร  ขนฺธา2  อรูปิโน  อ�ฺญม�ฺญํ  สหชาตปจฺจเยน     

ปจฺจโย.  จตฺตาโร  มหาภตูา  อ�ฺญม�ฺญํ  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  โอกฺกนฺติกฺขเณ  นาม

รูปํ  อ�ฺญม�ฺญํ  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  จิตฺตสมฏฺุฐานานํ  รูปานํ  

สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  มหาภตูา  อปุาทารูปานํ  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  รูปิโน  ธมฺมา  

อรูปีนํ  ธมฺมานํ  กิ�ฺจิ  กาเล3  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  กิ�ฺจิ  กาเล3  น  สหชาตปจฺจเยน  

ปจฺจโย. 

[๗]  อ�ฺญม�ฺญปจฺจโยติ:  จตฺตาโร  ขนฺธา  อรูปิโน  อ�ฺญม�ฺญปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

จตฺตาโร  มหาภตูา  อ�ฺญม�ฺญปจฺจเยน  ปจฺจโย.  โอกฺกนฺติกฺขเณ  นามรูปํ       

อ�ฺญม�ฺญปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๘]  นิสฺสยปจฺจโยติ:  จตฺตาโร  ขนฺธา  อรูปิโน  อ�ฺญม�ฺญํ  นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

จตฺตาโร  มหาภตูา  อ�ฺญม�ฺญํ  นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  โอกฺกนฺติกฺขเณ  นามรูปํ  

อ�ฺญม�ฺญํ  นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  จิตฺตสมฏฺุฐานานํ  รูปานํ  

นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  มหาภตูา  อปุาทารูปานํ  นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

                                                           

2 ก.  ธมฺมา  
3 ฉ.ม. ส.ี  กิ�ฺจิกาเล.  เอวมปุริปิ 
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จกฺขายตนํ  จกฺขวิุ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  นิสฺสยปจฺจเยน     

ปจฺจโย.  โสตายตนํ  โสตวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  นิสฺสยปจฺจเยน  

ปจฺจโย.  ฆานายตนํ  ฆานวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  นิสฺสยปจฺจเยน  

ปจฺจโย.  ชิวฺหายตนํ  ชิวฺหา-วิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  นิสฺสยปจฺจเยน  

ปจฺจโย.  กายายตนํ  กายวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  นิสฺสยปจฺจเยน  

ปจฺจโย.  ยํ  รูปํ  นิสฺสาย  มโนธาต ุ จ  มโนวิ�ฺญาณธาต ุ จ  วตฺตนฺติ,  ตํ  รูปํ  มโนธาตยุา  จ  

มโนวิ�ฺญาณธาตยุา  จ  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๙]  อปุนิสฺสยปจฺจโยติ:  ปริุมา  ปริุมา  กสุลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  กสุลานํ  

ธมฺมานํ  อปุนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  กสุลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ      

อกสุลานํ  ธมฺมานํ  เกส�ฺจิ  อปุนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย. ปริุมา ปริุมา กสุลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ  

ปจฺฉิมานํ  อพฺยากตานํ  ธมฺมานํ  อปุนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ปริุมา ปริุมา อกสุลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกสุลานํ ธมฺมานํ อปุนิสฺสยปจฺจเยน  

ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  อกสุลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  กสุลานํ  ธมฺมานํ  เกส�ฺจิ      

อปุนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  อกสุลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  อพฺยากตานํ  

ธมฺมานํ  อปุนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ปริุมา  ปริุมา  อพฺยากตา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  อพฺยากตานํ  ธมฺมานํ          

อปุนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  อพฺยากตา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  กสุลานํ  

ธมฺมานํ  อปุนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  อพฺยากตา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  

อกสุลานํ  ธมฺมานํ  อปุนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

อตุโุภชนมฺปิ  อปุนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ปคฺุคโลปิ  อปุนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

เสนาสนมฺปิ  อปุนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๑๐]  ปเุรชาตปจฺจโยติ:  จกฺขายตนํ  จกฺขวิุ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ      

ธมฺมานํ  ปเุรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  โสตายตนํ  โสตวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  

ธมฺมานํ  ปเุรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ฆานายตนํ  ฆานวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  

ธมฺมานํ  ปเุรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ชิวฺหายตนํ  ชิวฺหาวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  

ธมฺมานํ  ปเุรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  กายายตนํ  กายวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  

ธมฺมานํ  ปเุรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย. 
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รูปายตนํ  จกฺขวิุ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  ปเุรชาตปจฺจเยน    

ปจฺจโย.  สทฺทายตนํ  โสตวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  ปเุรชาตปจฺจเยน  

ปจฺจโย.  คนฺธายตนํ  ฆานวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  ปเุรชาตปจฺจเยน  

ปจฺจโย.  รสายตนํ  ชิวฺหา-วิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  ปเุรชาตปจฺจเยน  

ปจฺจโย. โผฏฺฐพฺพายตนํ กายวิ�ฺญาณธาตยุา ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ ปเุรชาตปจฺจเยน  

ปจฺจโย.  รูปายตนํ  สทฺทายตนํ  คนฺธายตนํ  รสายตนํ  โผฏฺฐพฺพายตนํ  มโนธาตยุา         

ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  ปเุรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ยํ  รูปํ  นิสฺสาย  มโนธาต ุ  จ  มโนวิ�ฺญาณธาต ุ  จ  วตฺตนฺติ,  ตํ  รูปํ  มโนธาตยุา  

ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  ปเุรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย. มโนวิ�ฺญาณธาตยุา                 

ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ   ธมฺมานํ  กิ�ฺจิ  กาลํ  ปเุรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย,  กิ�ฺจิ  กาลํ  น           

ปเุรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๑๑]  ปจฺฉาชาตปจฺจโยติ:  ปจฺฉาชาตา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  ปเุรชาตสฺส  อิมสฺส  

กายสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๑๒]  อาเสวนปจฺจโยติ:  ปริุมา  ปริุมา  กสุลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  กสุลานํ  

ธมฺมานํ  อาเสวนปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  อกสุลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ      

อกสุลานํ  ธมฺมานํ  อาเสวนปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ปริุมา  ปริุมา  กิริยาพฺยากตา  ธมฺมา           

ปจฺฉิมานํ  ปจฺฉิมานํ  กิริยาพฺยากตานํ  ธมฺมานํ  อาเสวนปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๑๓]  กมฺมปจฺจโยติ:  กสุลากสุลํ  กมฺมํ  วิปากานํ  ขนฺธานํ  กฏตฺตา  จ  รูปานํ  

กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย.  เจตนา  สมฺปยตฺุตกานํ  ธมฺมานํ  ตํสมฏฺุฐานาน�ฺจ  รูปานํ         

กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๑๔]  วิปากปจฺจโยติ:  วิปากา  จตฺตาโร  ขนฺธา  อรูปิโน  อ�ฺญม�ฺญํ  วิปากปจฺจเยน  

ปจฺจโย. 

[๑๕]  อาหารปจฺจโยติ:  กพฬงฺิกาโร4  อาหาโร  อิมสฺส  กายสฺส  อาหารปจฺจเยน     

ปจฺจโย.  อรูปิโน อาหารา สมฺปยตฺุตกานํ  ธมฺมานํ  ตํสมฏฺุฐานาน�ฺจ  รูปานํ  อาหารปจฺจเยน  

ปจฺจโย. 

                                                           

4 ฉ.ม.  กพฬีกาโร 
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[๑๖]  อินฺทฺริยปจฺจโยติ:  จกฺขนฺุทฺริยํ  จกฺขวิุ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ       

ธมฺมานํ  อินฺทฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  โสตินฺทฺริยํ  โสตวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  

ธมฺมานํ  อินฺทฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ฆานินฺทฺริยํ  ฆานวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  

ธมฺมานํ  อินฺทฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  ชิวฺหินฺทฺริยํ  ชิวฺหาวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  

ธมฺมานํ  อินฺทฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  กายินฺทฺริยํ  กายวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  

ธมฺมานํ  อินฺทฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย.  รูปชีวิตินฺทฺริยํ  กฏตฺตารูปานํ  อินฺทฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

อรูปิโน  อินฺทฺริยา  สมฺปยตฺุตกานํ  ธมฺมานํ  ตํสมฏฺุฐานาน�ฺจ  รูปานํ  อินฺทฺริยปจฺจเยน  

ปจฺจโย. 

[๑๗]  ฌานปจฺจโยติ:  ฌานงฺคานิ  ฌานสมฺปยตฺุตกานํ  ธมฺมานํ  ตํสมฏฺุฐานาน�ฺจ    

รูปานํ  ฌานปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๑๘]  มคฺคปจฺจโยติ:  มคฺคงฺคานิ  มคฺคสมฺปยตฺุตกานํ  ธมฺมานํ  ตํสมฏฺุฐานาน�ฺจ     

รูปานํ  มคฺคปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๑๙]  สมฺปยตฺุตปจฺจโยติ:  จตฺตาโร  ขนฺธา  อรูปิโน  อ�ฺญม�ฺญํ  สมฺปยตฺุตปจฺจเยน  

ปจฺจโย. 

[๒๐]  วิปปฺยตฺุตปจฺจโยต:ิ  รูปิโน  ธมฺมา  อรูปีนํ  ธมฺมานํ  วิปปฺยตฺุตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

อรูปิโน  ธมฺมา  รูปีนํ  ธมฺมานํ  วิปปฺยตฺุตปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๒๑]  อตฺถิปจฺจโยติ:  จตฺตาโร  ขนฺธา  อรูปิโน  อ�ฺญม�ฺญํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

จตฺตาโร  มหาภตูา  อ�ฺญม�ฺญํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย.  โอกฺกนฺติกฺขเณ  นามรูปํ  

อ�ฺญม�ฺญํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย.  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  จิตฺตสมฏฺุฐานานํ  รูปานํ     

อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย.  มหาภตูา  อปุาทารูปานํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

จกฺขายตนํ  จกฺขวิุ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อตฺถิปจฺจเยน      

ปจฺจโย. โสตายตนํ โสตวิ�ฺญาณธาตยุา ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ ธมฺมานํ  อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย.  

ฆานายตนํ  ฆาน-วิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย.    

ชิวฺหายตนํ  ชิวฺหาวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย.     

กายายตนํ  กายวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

รูปายตนํ  จกฺขวิุ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

สทฺทายตนํ  โสตวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย.  
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คนฺธายตนํ  ฆาน-วิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

รสายตนํ  ชิวฺหาวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

โผฏฺฐพฺพายตนํ  กายวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

รูปายตนํ สทฺทายตนํ คนฺธายตนํ  รสายตนํ  โผฏฺฐพฺพายตนํ  มโนธาตยุา ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  

ธมฺมานํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ยํ  รูปํ  นิสฺสาย  มโนธาต ุ จ  มโนวิ�ฺญาณธาต ุ จ  วตฺตนฺติ,  ตํ  รูปํ  มโนธาตยุา  จ  

มโนวิ�ฺญาณธาตยุา  จ  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๒๒]  นตฺถิปจฺจโยติ:  สมนนฺตรนิรุทฺธา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  ปจฺจปุปฺนฺนานํ5       

จิตฺตเจตสิกานํ  ธมฺมานํ  นตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๒๓]  วิคตปจฺจโยต:ิ  สมนนฺตรวิคตา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  ปฏปุปฺนฺนานํ            

จิตฺตเจตสิกานํ  ธมฺมานํ  วิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

[๒๔]  อวิคตปจฺจโยติ:  จตฺตาโร ขนฺธา อรูปิโน  อ�ฺญม�ฺญํ  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

จตฺตาโร  มหาภตูา  อ�ฺญม�ฺญํ  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  โอกฺกนฺติกฺขเณ  นามรูปํ  

อ�ฺญม�ฺญํ  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  จิตฺตสมฏฺุฐานานํ  รูปานํ  

อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  มหาภตูา  อปุาทารูปานํ  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

จกฺขายตนํ จกฺขวิุ�ฺญาณธาตยุา ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ ธมฺมานํ อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.  

โสตายตนํ  โสตวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย.     

ฆานายตนํ  ฆานวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

ชิวฺหายตนํ  ชิวฺหา-วิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

กายายตนํ  กายวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

รูปายตนํ จกฺขวิุ�ฺญาณธาตยุา ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.   

สทฺทายตนํ  โสตวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.  

คนฺธายตนํ  ฆานวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

รสายตนํ  ชิวฺหา-วิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย.  

โผฏฺฐพฺพายตนํ  กายวิ�ฺญาณธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.  

                                                           

5 ฉ.ม.  ปฏปุปฺนฺนานํ 
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รูปายตนํ สทฺทายตนํ คนฺธายตนํ  รสายตนํ  โผฏฺฐพฺพายตนํ  มโนธาตยุา  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  

ธมฺมานํ  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ยํ  รูปํ  นิสฺสาย  มโนธาต ุ จ  มโนวิ�ฺญาณธาต ุ จ  วตฺตนฺติ,  ตํ  รูปํ  มโนธาตยุา  จ  

มโนวิ�ฺญาณธาตยุา  จ  ตํสมฺปยตฺุตกาน�ฺจ  ธมฺมานํ  อวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย. 

ปจฺจยนิทฺเทโส. 

 

----------- 

 


