


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

พระอภิธรรมปฎก 
เลม ๑๒ 

ปฏฐานปกรณ ภาค ๖ 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

ปจจนียติกปฏฐาน 
นกุสลัตติกะ 

      [๑] ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ธรรมที่เปนอกุศล ธรรมที่เปนอัพยากฤต อันไดแกขนัธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศล ที่เปนอัพยากฤต เกดิขึ้น ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ 
 เกิดขึ้น 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุ 
 ปจจัย มี ๕ นัย 
      [๒] ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๔] ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล และธรรมทีไ่มใชอัพยากฤต เกดิขึ้น 



 

 

 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที ่
 ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๕] ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุล และธรรมทีไ่มใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที ่
 ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๖] ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใช 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๗] ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      [๘] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ      ๒๙ 
          ในอารัมมณปจจัย               มี "        ๒๔ 
          ในอวิคตปจจัย                    มี "        ๒๙ 
      สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารก็ด ีสังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน 
 ปฏิจจวาร 
      [๙] ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล โดยเหตุปจจัย 
      [๑๐] ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล โดยอารัมมณปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศลธรรม และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล โดย 
 อารัมมณปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล โดยอารัมมณปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจัย 
 มี  ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล โดย 
 อารัมมณปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล โดย 
 อารัมมณปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย มี ๖ นัย 
      [๑๑] ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล โดยอธิปติปจจัย เปนปจจัย 
 โดยอนันตรปจจัย เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย 
 โดยอัญญมัญญปจจัย เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๒] ที่เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย คือ 
      ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล โดยปุเรชาตปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล โดยปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล โดยปุเรชาตปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล โดยปุเรชาตปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกศุล โดยปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกศุล โดย 
 ปุเรชาตปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกศุล โดย 
 ปุเรชาตปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล และธรรม 



 

 

 ที่ไมใชอกุศล โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๓] ในเหตุที่ปจจัย                     มีวาระ     ๒๙ 
           ในอารัมมณปจจัย                   มี "       ๓๖ 
           ในอธิปติปจจัย                     มี "       ๓๕ 
           ในอนันตรปจจัย                    มี "       ๓๔ 
           ในสมนันตรปจจัย                   มี "       ๓๔ 
           ในสหชาตปจจัย                    มี "       ๒๙ 
           ในอัญญมัญญปจจัย                   มี "       ๒๔ 
           ในนิสสยปจจัย                     มี "       ๓๔ 
           ในอุปนิสสยปจจัย                   มี "       ๓๖ 
           ในปุเรชาตปจจัย                   มี "       ๑๘ 
           ในปจฉาชาตปจจัย                  มี "       ๑๘ 
           ในอาเสวนปจจัย                   มี "       ๒๔ 
           ในกัมมปจจัย                      มี "       ๒๙ 
           ในวิปากปจจัย                     มี "        ๙ 
           ในอาหารปจจัย                    มี "       ๒๙ 
           ในอวิคตปจจัย                     มี "       ๓๔ 
      อนุโลมก็ดี ปจจนียะกด็ี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวารใน 
 กุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางน้ัน 
                          นเวทนาตติกะ 
      [๑๔] ธรรมที่ไมใชธรรมอนัสัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุต 
 ดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุตดวย 
 สุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุต 
 ดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยสุขเวทนา และธรรมทีไ่มใชธรรมอันสัมปยุตดวย 
 อทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมอนัสัมปยุตดวยสุขเวทนา เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยทุกขเวทนา และธรรมที่ไมใชธรรมอนัสัมปยุตดวย 
 อทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมอนัสัมปยุตดวยสุขเวทนา เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยสุขเวทนา และธรรมทีไ่มใชธรรมอันสัมปยุตดวย 
 ทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยสุขเวทนา และธรรมทีไ่มใชธรรมอันสัมปยุตดวย 



 

 

 ทุกขเวทนา และธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม 
 อันสัมปยุตดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุตดวย 
 ทุกขเวทนา เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมอันสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมอนัสัมปยุต 
 ดวยอทุกขมสุขเวทนา เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
                          นวิปากัตติกะ 
      [๑๕] ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธมัมธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                      นอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ 
      [๑๖] ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอุปาทินนปุาทานิยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิ 
 ขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนปุาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                      นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
      [๑๗] ธรรมที่ไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                          นวิตักกัตติกะ 
      [๑๘] ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
                           นปติตติกะ 



 

 

      [๑๙] ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
                          นทัสสนัตติกะ 
      [๒๐] อาศัยธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
                    นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
      [๒๑] อาศัยธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
                         นอาจยคามิตติกะ 
      [๒๒] อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
                          นเสกขัตติกะ 
      [๒๓] อาศัยธรรมที่ไมใชเสกขธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
                           นปริตัตติกะ 
      [๒๔] อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
                        นปริตตารัมมณัตติกะ 
      [๒๕] อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ 
                           นหีนัตติกกะ 
      [๒๖] อาศัยธรรมที่ไมใชหีนธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมัชฌิมธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชปณีตธรรม ฯลฯ 
                          นมิจฉัตตัตติกะ 



 

 

      [๒๗] อาศัยธรรมที่ไมใชมจิฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิตธรรม ฯลฯ 
                        นมัคคารัมมณตัติกะ 
      [๒๘] อาศัยธรรมที่ไมใชมคัคารัมมณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคาธปิติธรรม ฯลฯ 
                          นอุปปนนัตติกะ 
      [๒๙] ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนปุปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม และไมใชอปุปาทิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปปาทธิรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม และไมใชอปุปาทิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม และไมใชอุปปาทิธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม และไมใชอุปปาทิธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม และไมใชอปุปาทิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม 
 และไมใชอุปปาทิธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
                           นอตีตัตติกะ 
      [๓๐] ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๑] ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอตีตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอตีตธรรม และไมใชอนาคตธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอตีตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอตีตธรรม และไมใชอนาคตธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม และไมใชอนาคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอตีตธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม และไมใชอนาคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม และไมใชอนาคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอตีตธรรม 
 และไมใชอนาคตธรรม โดยเหตุปจจัย 
                        นอตีตารัมมณัตติกะ 
      [๓๒] อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปนนารัมมณธรรม ฯลฯ 
                          นอัชฌัตตัตติกะ 
      [๓๓] ธรรมที่ไมใชอชัฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                       นอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
      [๓๔] ธรรมที่ไมใชอชัฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
                         นสนิทัสสนัตติกะ 
      [๓๕] ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 



 

 

 ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๖] ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๗] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๓๘] ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๓๙] ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๔๐] ในเหตุปจจัย                     มีวาระ       ๓๐ 
           ในอวิคตปจจัย                    มี "         ๓๐ 
      สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารก็ด ีสังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปญหา- 
 *วารก็ดี ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางน้ัน 
                       ปจจนียติกปฏฐาน จบ. 
                         ปจจนียทุกปฏฐาน 
                           นเหตุทุกะ 
      [๔๑] ธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชเหตุเกิดขึ้น อาศัยขนัธ ๒ ฯลฯ 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงมหาภูตรูป 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชเหตุ ฯลฯ เหตุปฏิสนธิ 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึน้ เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ และธรรม 
 ที่ไมใชธรรมทีไ่มใชเหตุ เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๒] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ      ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย                มี "        ๙ 
           ในอวิคตปจจัย                  มี "        ๙ 
           สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร 
      [๔๓] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ โดย 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุ โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรม 
 ที่ไมใชเหตุ โดยเหตุปจจัย 
      [๔๔] ธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรม 
 ที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุ 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชธรรมที่ไม 
 ใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุ- 
 *และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๔๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๓ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           ปญหาวารในกุสลัตติกะมีอยางไร พึงใหพิสดารอยางน้ัน 
                          นสเหตุกทุกะ 
      [๔๖] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา สหรคตดวยอยุทธัจจะ เกดิขึ้น 
 มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น จิตต- 
 *สมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย เกิดขึ้น 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา สหรคตดวยอุทธัจจะ 
 เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ สเหตุกขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม และไมใชอเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม และไมใชอเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม และ 
 ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 



 

 

           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๖ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร 
      [๔๘] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม โดยเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุธรรม และธรรมที่ไมใช 
 อเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัยมี ๓ นัย 
      [๔๙] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุกธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      [๕๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๖ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           ปญหาวารในกุสลัตติกะมีอยางไร พึงใหพิสดารอยางน้ัน 
                        นเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๕๑] ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ 
 สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ- 
 *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๖ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกวาร 
                         นเหตุสเหตุกทุกะ 



 

 

      [๕๓] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม 
 และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และ 
 ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุธรรม ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใช 
 เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และ 
 ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุกธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และ 
 ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใช 
 นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใช 
 อเหตุกธรรม ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      [๕๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี  พึงใหพิสดารทุกวาร 
                       นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๕๕] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม 
 และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และ 
 ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม 
 และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตต- 
 *ธรรม และไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตต- 
 *ธรรม และไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม 
 และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น 



 

 

 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                        นเหตุนสเหตุกทุกะ 
      [๕๗] ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชเหตุ ไมใช 
 สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือมหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม และ 
 ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม และ 
 ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชสเหตุสเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร 
      [๕๙] ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใช 
 สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชเหตุ ไมใชอเหตุก- 



 

 

 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย ม ี๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุ ไมใชอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชเหตุ ไมใชสเหตุกธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย มี ๒ นัย 
      [๖๐] ในอารัมมณปจจัย              มีวาระ       ๔ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๔ 
           แมปญหาวาร ก็พึงใหพิสดารเหมือนดงักลาวแลว 
                         นสัปปปจจยทกุะ 
      [๖๑] ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๖๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๑ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๖๓] ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม โดยเหตุ- 
 *ปจจัย 
      [๖๔] ธรรมที่ไมใชสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      [๖๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๑ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๒ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                           นสังขตทุกะ 
      [๖๖] ธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      [๖๗] ในเหตุปจจัย         มีวาระ ๑ เหมือนกับสัปปจจยทุกะ 
                          นสนิทัสสนทุกะ 
      [๖๘] ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ใชอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม และไมใชอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                          นสัปปฏิฆทุกะ 
      [๖๙] ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม และไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๑ 
           สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร 
      [๗๑] ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปัปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสปัปฏิฆธรรม และไมใชอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๗๒] ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปัปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๗๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๓ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๒ 
           ในอธิปติปจจัย                มี "         ๔ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           แมปญหาวารก็พึงใหพิสดาร 
                            นรูปทุกะ 
      [๗๔] ธรรมที่ไมใชรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชรูปธรรม และไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชรูปธรรม และไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม และไมใชอรูปธรรม เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม และไมใชอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชรูปธรรม และไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม และไมใช 



 

 

 อรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๓ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
      ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกวาร 
                           นโลกิยทุกะ 
      [๗๖] ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชโลกยิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม และไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกยิธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชโลกยิธรรม และไมใชโลกตุตรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๕ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๒ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๕ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                        นเกนจิวิญเญยยทุกะ 
      [๗๘] ธรรมที่ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม และไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม และไมใช 
 เกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๗๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                           นอาสวทุกะ 



 

 

      [๘๐] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสาวธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกดิขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม 
 และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                           นสาสวทุกะ 
      [๘๒] ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๕ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๒ 
           ในอวิคตปจจัย                มี  "        ๕ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                        นอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๘๔] ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม เกิด 
 ขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 



 

 

 อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และไมใช 
 อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และไมใช 
 อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อาสวสัมปยุตตธรรม และไมใชอาสววิปปยตุตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "        ๖ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "        ๙ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                         นอาสวสาสวทุกะ 
      [๘๖] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 และไมใชอนาสวธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสว- 
 *ธรรมและไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใช 
 ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสว- 
 *ธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และ 
 ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอนาสวธรรม และธรรมทีไ่มใชธรรมที่ไมใช 
 อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสว- 



 

 

 *ธรรม และไมใชอนาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และ 
 ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                      นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๘๘] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอาสววิปป- 
 *ยุตตธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม และไมใชอาสว- 
 *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปป- 
 *ยุตตธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอาสววิปป- 
 *ยุตตธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใช 
 ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอาสววิปปยตุตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใช 
 อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใช 
 ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอาสววิปป- 
 *ยุตตธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม และไมใชอาสว- 
 *วิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น 



 

 

 เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                     นอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ 
      [๙๐] ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสว- 
 *วิปปยุตตธรรม แตไมใชสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปป- 
 *ยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชสาสวธรรม และธรรมที่เปนอาสววิปปยุตต- 
 *ธรรม แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชสาสวธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปป- 
 *ยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปป- 
 *ยุตตธรรม แตไมใชสาสวธรรม และธรรมทีเ่ปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๕ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๒ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๕ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                          นสัญโญชนทุกะ 
      [๙๒] ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชสญัโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชธรรมที่ไมใช 
 สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สัญโญชนธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                         นสัญโญชนิยทกุะ 
      [๙๔] ธรรมที่ไมใชสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสญัโญชนิยธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่ไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนิยธรรม และไมใช 
 อสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๕ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๒ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๕ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                       นสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ 
      [๙๖] ธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และไมใชสัญโญชนวิปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ 



 

 

 ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ 
 ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ 
 ธรรมที่ไมใชสญัโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๖ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                      นสัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ 
      [๙๘] ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สัญโญชนธรรม และไมใชอสญัโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสัญโญชนิยธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที ่
 ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชอสัญโญชนิยธรรม ธรรมที่ไมใชอสัญโญชนิย- 
 *ธรรม และที่ไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใช 
 สัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสัญโญชนิยธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที ่
 ไมใชอสัญโญชนิยธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสัญโญชน- 
 *ธรรม และไมใชอสัญโญชนิยธรรม และอาศัยธรรมที่ไมใชอสัญโญชนิยธรรม และไมใชธรรม 
 ที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๙๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ       ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "         ๙ 



 

 

           ในอวิคตปจจัย                มี "         ๙ 
           พึงใหพิสดารทุกวาร 
                    นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๐๐] ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชสัญโญชนวปิปยุตตธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชสัญโญชนวปิปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชสญัโญชนธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชสญัโญชนวิปปยุตตธรรม ธรรมที่ไมใช 
 สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชน- 
 *ธรรม และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชสญัโญชนวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชสญัโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชสญัโญชนวิปปยุตตธรรม ธรรมที่ไมใช 
 สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชน- 
 *วิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                   สัญโญชนวิปปยุตตนสัญโญชนิยทุกะ 
      [๑๐๒] ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ 
 เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสัญโญชนยิธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 สัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เปน 
 สัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสัญโญชนยิธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
 แตไมใชสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสัญโญชนยิธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 สัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสัญโญชนยิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสัญโญชนยิธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 สัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 



 

 

 แตไมใชอสัญโญชนิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๕ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๕ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                           โนคันถทุกะ 
      [๑๐๔] ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชคนัถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม และธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชคนัถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม 
 และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙ 
            ในปจจัยทุกปจจัย             มี "         ๙ 
                          นคันถนิยทุกะ 
      [๑๐๖] ธรรมที่ไมใชคันถนยิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถนิยธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถนิยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถนิยธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๕ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๕ 
            ในปจจัยทุกปจจัย             มี "         ๕ 
                        นคันถสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๐๘] ธรรมที่ไมใชคันถสมัปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถสัมปยตุตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 คันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม และไมใช 
 คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม และไมใช 
 คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 คันถสัมปยุตตธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "         ๖ 
            ในอธิปติปจจัย               มี "         ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                         นคันถคันถนิยทุกะ 
      [๑๑๐] ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม 
 และไมใชอคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอคันถนิยธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถ- 
 *ธรรม และไมใชอคันถนยิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชอคันถนยิธรรม ธรรมที่ไมใชอคันถนิยธรรม และ 
 ไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอคันถธรรม และไมใชอคนัถนิยธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอคันถนิยธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อคันถนิยธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชอคันถนยิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอคนัถนิยธรรม 
 และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชอคันถนยิธรรม ธรรมที่ไมใชอคันถนิยธรรม และไมใช 
 ธรรมที่ไมใชคนัถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอคันถนิยธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชอคันถนยิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม และ 
 ไมใชอคันถนิยธรรม และธรรมที่ไมใชอคันถนิยธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๑๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                       นคันถคันถสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๑๒] ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 คันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 คันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชคนัถวิปปยุตต- 
 *ธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 คันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตต- 
 *ธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชคนัถวิปปยุตต- 
 *ธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรม 
 ที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม 
 และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใช 



 

 

 คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 คันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชคนัถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรม 
 ที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชคนัถวิปปยุตต- 
 *ธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตต- 
 *ธรรม และธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๑๑๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                      คันถวิปปยุตตนคันถนิยทุกะ 
      [๑๑๔] ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม แตไมใชคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 คันถวิปปยุตตธรรม แตไมใชคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม แตไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนคันถวิปป- 
 *ยุตตธรรม แตไมใชคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม แตไมใชคันถนิยธรรม และธรรมที่เปนคันถวิปปยุตต- 
 *ธรรม แตไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนคันถวิปปยุตตธรรม แตไมใชคันถนิยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม แตไมใชอคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนคันถวิปป- 
 *ยุตตธรรม แตไมใชอคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๕ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "         ๒ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๕ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                     นโอฆโยคนีวรณโคจฉกทกุะ 
      [๑๑๖] อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม ฯลฯ 
      หลักจําแนกหัวขอปจจัยในโอฆโคจฉกะ และโยคโคจฉกะ เหมือนกับหลักจําแนกหัวขอ 
 ปจจัยในอาสวโคจฉกะ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม ฯลฯ 
      หลักจําแนกหัวขอปจจัยในนีวรณโคจฉกะ เหมือนกับหลักจําแนกหัวขอปจจัยใน 
 สัญโญชนโคจฉกะ 



 

 

                       โนปรามาสโคจฉกทุกะ 
      [๑๑๗] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสสัมปยตุตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      เพราะอาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม และไมใชอปรามัฏฐธรรม ธรรมที่ไมใชปรามาส 
 ธรรม และไมใชอปรามัฏฐธรรม ฯลฯ ธรรมที่ไมใชอปรามฏัฐธรรม และไมใชธรรมที่ไมใช 
 ปรามาสธรรม ฯลฯ ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม และไมใชอปรามัฏฐธรรม และธรรมที่ไมใช 
 อปรามัฏฐธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม และไมใชอปรามัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปรามัฏฐธรรม 
 และไมใชธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม และไมใชอปรามัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
 และไมใชอปรามัฏฐธรรม ธรรมที่ไมใชอปรามัฏฐธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                          นสารัมมณทุกะ 
      [๑๑๘] ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม และไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม และไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนารัมมณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสารัมมณธรรม และไมใชอนารัมมณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม และไมใชอนารัมมณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม และไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม 
 และไมใชอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 



 

 

            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                           นจิตตทุกะ 
      [๑๒๐] ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิต และที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๑๒๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๕ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "         ๕ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                          นเจตสิกทุกะ 
      [๑๒๒] ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสกิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม และไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม และไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเจตสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม และไมใชอเจตสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม และไมใชอเจตสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม และไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม 
 และไมใชอเจตสิกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                        นจิตตสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๒๔] ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม เกิด 
 ขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยธรรมที่เปนจิต 



 

 

      ธรรมที่ไมใชจิตตวิปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ จิตตสัมปยุตตขันธ อาศัยธรรมที่เปนจิต 
      จงทําจํานวนปจจนียทุกปฏฐาน ใหเปนหัวขอปจจัย อยางละ ๙ ละ ๙ เพ่ือใหธรรม 
 ที่ไมไดกลาวไวเต็มบริบูรณ 
                         นจิตตสังสัฏฐทุกะ 
      [๑๒๕] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
                        นจิตตสมุฏฐานทุกะ 
      [๑๒๖] ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
                          นจิตตสหภูทุกะ 
      [๑๒๗] ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๙ นัย 
                        นจิตตานุปริวัตติทุกะ 
      [๑๒๘] ธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม เกิด 
 ขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
                      นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 
      [๑๒๙] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสงัสัฏฐสมุฏ- 
 *ฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
                    นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 
      [๑๓๐] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติตสังสัฏฐ- 
 *สมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
                  นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
      [๑๓๑] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมฏุฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชจิตต- 
 *สังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
      [๑๓๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                          นอัชฌัตติกทุกะ 
      [๑๓๓] ธรรมที่ไมใชอชัฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอชัฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปที่เปนอัชฌตัติกธรรม อาศัยจิต 
      [๑๓๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                          นอุปาทาทุกะ 
      [๑๓๕] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม และที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      [๑๓๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๕ 
                          นอุปาทินนทุกะ 
      [๑๓๗] ธรรมที่ไมใชอุปาทนินธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปุาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทนินธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม และไมใชอนปุาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินน- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอุปาทินนธรรม และไมใชอนุปาทินนธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๕ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                          นอุปาทานทุกะ 
      [๑๓๙] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย ฯลฯ 
                           นกิเลสทุกะ 
      [๑๔๐] ธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม และที่ไมใชธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกเิลส- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม เกดิขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม และที่ไมใชธรรมที่ไมใชกเิลส- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๔๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "         ๙ 
                         นสังกิเลสิกทกุะ 
      [๑๔๒] ธรรมที่ไมใชสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิเลสิกธรรม เกดิขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิเลสกิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสังกเิลสกิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสังกิเลสิกธรรม และไมใชอสงักิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิเลสิก- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิเลสกิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิเลสกิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสังกเิลสกิธรรม และธรรมที่ไมใช 
 อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๔ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๕ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                          นสังกิลิฏฐทุกะ 
      [๑๔๔] ธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐธรรม และไมใชอสงักิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสังกลิิฏฐธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสังกิลิฏฐธรรม และไมใชอสังกิลิฏฐธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๑๔๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๕ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๕ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                        นกิเลสสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๔๖] ธรรมที่ไมใชกเิลสสมัปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสสัมปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสสัมปยุตตธรรม และไมใช 
 กิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๕ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "         ๕ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                       นกิเลสสังกเิลสกิทุกะ 
      [๑๔๘] ธรรมที่ไมใชกเิลส และไมใชอสังกเิลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส และ 
 ไมใชอสังกิเลสกิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิเลสกิและที่ไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสงักิเลสิก และที ่
 ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกิเลสและไมใชอสังกิเลสกิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกเิลส และไมใช 
 อสังกิเลสิกธรรม ธรรมที่ไมใชอสังกิเลสกิและที่ไมใชธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๔๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
                        นกิเลสสังกลิิฏฐทุกะ 
      [๑๕๐] ธรรมที่ไมใชกเิลส และไมใชอสังกลิิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกเิลส และ 
 ไมใชอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐ และที่ไมใชธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐ 
 และที่ไมใชธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐ และที่ไมใชธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกเิลส 
 และไมใชอสังกิลิฏฐธรรม ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐ และที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม เกดิขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๕๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
                      นกิเลสกเิลสสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๕๒] ธรรมที่ไมใชกเิลส และไมใชกเิลสวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส 



 

 

 และไมใชกเิลสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกิเลสวิปปยุตต และที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 กิเลสวิปปยุตต และที่ไมใชธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกิเลส และไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส และไมใช 
 กิเลสวิปปยุตตธรรม ธรรมที่ไมใชกิเลสวิปปยตุต และที่ไมใชธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๕๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
                     กิเลสวิปปยุตตนสังกิเลสิกทุกะ 
      [๑๕๔] ธรรมที่เปนกเิลสวปิปยุตตธรรม แตไมใชสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 กิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
     ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนกิเลส- 
 *วิปปยุตตธรรม แตไมใชสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
     ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชสังกิเลสิกธรรม ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตต- 
 *ธรรม แตไมใชอสังกิเลสกิธรรม อาศัยธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชสังกิเลสกิธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนกิเลส- 
 *วิปปยุตตธรรม แตไมใชอสังกิเลสิกธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนกิเลส- 
 *วิปปยุตตธรรม แตไมใชสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม แตไมใชอสัง- 
 *กิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๕๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๕ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                       นทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
      [๑๕๖] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
 ที่ไมใชธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๕๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๕ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "         ๒ 
                       นภาวนายปหาตัพพทุกะ 
      [๑๕๘] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพธรรม 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนาย- 
 *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม และที ่
 ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๕๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๕ 
                     นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๑๖๐] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที ่
 ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม และที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๖๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
                     นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๑๖๒] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๖๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
                          นสวิตักกทุกะ 
      [๑๖๔] ธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม และที่ไมใชอวิตักกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๖๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
                          นสวิจารทุกะ 
      [๑๖๖] ธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย มี ๓ นยั 



 

 

      ธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม และไมใชอวจิารธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๖๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
                           นสัปปติทุกะ 
      [๑๖๘] ธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม และไมใชอปัปติกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๖๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
                          นปติสหคตทุกะ 
      [๑๗๐] ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชปติสหคตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใช 
 ปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๗๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
                          นสุขสหคตทุกะ 
      [๑๗๒] ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสุขสหคตธรรม และที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๗๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
                        นอุเบกขาสหคตทุกะ 
      [๑๗๔] ธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอเุบกขา- 



 

 

 *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม และที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๗๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
                         นกามาวจรทุกะ 
      [๑๗๖] ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม และที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๗๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
                          นรูปาวจรทุกะ 
      [๑๗๘] ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม และที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๗๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๙ 
                         นอรูปาวจรทุกะ 
      [๑๘๐] ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม และที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๘๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๕ 
                         นปริยาปนนทุกะ 
      [๑๘๒] ธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๑ นัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม และที่ไมใชอปริยา- 
 *ปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๘๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ       ๕ 
                          นนิยยานิกทุกะ 
      [๑๘๔] ธรรมที่ไมใชนยิยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนยิยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิยยานกิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิยานิกธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชนิยยานิกธรรม และที่ไมใชอนิยยานกิ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๘๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                           นนิยตทกุะ 
      [๑๘๖] ธรรมที่ไมใชนยิตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนยิตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนิยตธรรม และที่ไมใชอนยิตธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๘๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                          นสอุตตรทุกะ 
      [๑๘๘] ธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสอตุตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม และที่ไมใชอนุตตรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๘๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                           นสรณทุกะ 
      [๑๙๐] ธรรมที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม และที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น 



 

 

 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๙๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                        ปจจนียทุกปฏฐาน จบ 
                        ปจจนียทุกติกปฏฐาน 
                        นเหตุทุกนกุสลตัติกะ 
      [๑๙๒] ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลและอัพยากฤตที่เปน 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น 
      ธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่เปนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ เหตุธรรม อาศัยขันธทีเ่ปนอกุศล และอัพยากฤตที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
      ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชกุศลทีเ่ปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๙๓] ธรรมที่ไมใชกุศลทีไ่มใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๙๔] ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม 
 และธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่เปนนเหตุธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชกศุลที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชกุศลทีไ่มใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๑๙๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย       มี "      ๒ 
            ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๑๙๖] ธรรมที่ไมใชกุศลทีไ่มใชนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชกุศล ที่เปนนเหตุธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชกุศล ที่เปนนเหตุธรรม 
 และธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๑๙๗] ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศลที่เปน 
 นเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๙๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
      ปญหาวารพึงใหพิสดารอยางน้ี 
      [๑๙๙] ธรรมที่ไมใชอกุศลที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลและอัพยากฤตที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่เปนนเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ เหตุธรรมอาศัยขันธทีเ่ปนกุศล และอพัยากฤตที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๐] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล ทีไ่มใช 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๑] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล ทีเ่ปน 
 นเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล ที่เปนนเหตุธรรม และ 
 ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 



 

 

            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
      [๒๐๓] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต 
 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม ที่เปนกุศล และอกุศล เกดิขึ้น ขันธ ๑ 
 อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอัพยากฤต ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ทีไ่มใชนเหตุธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๔] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอพัยากฤต 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒๐๕] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต 
 ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมทีไ่มใชอัพยากฤต ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอัพยากฤต ที่เปน 
 นเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ทีไ่มใช 
 นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
                       นเหตุทุกนเวทนาตติกะ 
      [๒๐๗] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ 
 ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
      [๒๐๙] ธรรมที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ 
 ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๑๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 



 

 

      [๒๑๑] ธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๑๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
                       นเหตุทุกนวิปากัตติกะ 
      [๒๑๓] อาศัยธรรมที่ไมใชวปิากธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธมัมธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                    นเหตุทุกนอุปาทินนุปาทานิยติกะ 
      [๒๑๔] อาศัยธรรมที่ไมใชอปุาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนปุาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนปุาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                   นเหตุทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
      [๒๑๕] อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสกิธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                       นเหตุทุกนวิตักกัตติกะ 
      [๒๑๖] อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอวตัิกกวิจารมัตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอวตัิกกอวิจารธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                        นเหตุทุกนปติตติกะ 
      [๒๑๗] อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                       นเหตุทุกนทัสสนัตติกะ 
      [๒๑๘] อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                 นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
      [๒๑๙] อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุ- 
            ธรรม ฯลฯ 



 

 

                      นเหตุทุกนอาจยคามิตติกะ 
      [๒๒๐] อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม ทีเ่ปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                       นเหตุทุกนเสกขัตติกะ 
      [๒๒๑] อาศัยธรรมที่ไมใชเสกขธรรม ทีเ่ปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                       นเหตุทุกนปริตตัตติกะ 
      [๒๒๒] อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                     นเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกะ 
      [๒๒๓] อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                        นเหตุทุกนหีนัตติกะ 
      [๒๒๔] อาศัยธรรมที่ไมใชหีนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชมัชฌิมธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชปณตีธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                       นเหตุทุกนมิจฉตัตัตติกะ 
      [๒๒๕] อาศัยธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                     นเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกะ 
      [๒๒๖] อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                       นเหตุทุกนอุปปนนัตติกะ 
      [๒๒๗] อาศัยธรรมที่ไมใชอุปปนนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนปุปนนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                        นเหตุทุกนอตีตัตติกะ 



 

 

      [๒๒๘] อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปปนนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                     นเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกะ 
      [๒๒๙] อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                       นเหตุทุกนอัชฌัตตัตติกะ 
      [๒๓๐] อาศัยธรรมที่ไมใชอชัฌัตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตตพหิทธาธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                    นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
      [๒๓๑] อาศัยธรรมที่ไมใชอชัฌัตตารัมมณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                       นเหตุทุกนทัสสนัตติกะ 
      [๒๓๒] ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๓๓] ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๓๔] ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
 และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๓๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
      [๒๓๖] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๓๗] ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๓๘] ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๓๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 



 

 

            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
            ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกปจจัย 
      [๒๔๐] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๒๔๑] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๒๔๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
            ปญหาวารพึงใหพิสดารอยางน้ี 
      [๒๔๓] ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๔๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                       นสเหตุกทุกนกสุลัตติกะ 
      [๒๔๕] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่ม 
 ใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ 
 มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสเหตุก- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ สัมปยุตตขันธ อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิ- 
 *สนธิขณะ สเหตุกขันธ อาศัยหทัยวัตถุ 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสเหตุกธรรม 



 

 

 และธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒๔๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
      [๒๔๗] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุล ที่ไมใช 
 สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒๔๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
      [๒๔๙] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอพัยากฤต 
 ที่ไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอัพยากฤต ที่ไมใช 
 อเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอัพยากฤต ที่ไมใช 
 สเหตุกธรรม และธรรมไมใชอพัยากฤต ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๒๕๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
            นเหตุสัมปยุตตทุกะ เหมือนกับนเหตุสเหตุกะ 
                     นเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๕๑] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ 
 ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศล 
 ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 อเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชเหตุธรรม และไมใช 
 อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศล 
 ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใช 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒๕๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
      [๒๕๓] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ 



 

 

 ไมใชอกุศล ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๕๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
      [๒๕๕] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๕๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            นเหตุ และนเหตุวิปปยตุตทุกะ ก็เหมือนกับ นเหตุ และ นเหตุสัมยุตตทุกะ 
                     นเหตุนสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๕๗] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที ่
 ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชเหตุธรรม และที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อกุศล ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อัพยากฤต ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัยเทาน้ัน 
      โดยอุบายน้ี กุสลากุสลทุกะ กุสลัตติกะนั่นเทียว ควรในที่นี้ 
                       จูฬันตรทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๕๘] อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอปัปจจัยธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอสังขตธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสนิทสัสนธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชรูปธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอรูปธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชโลกิยธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชโลกุตตรธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม ฯลฯ 
                     นอาสวโคจฉกทกุนกุสลัตติกะ 
      [๒๕๙] อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ 



 

 

      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอาสวธรรมและไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอาสวธรรมและไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอาสววิปปยุตตและไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอาสววิปปยุตตและไมใชสาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอาสววิปปยุตตและไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ 
                       ฉโคจฉกทุกนกสุลัตติกะ 
      [๒๖๐] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชสัญโญชนธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชคันถธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชโอฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชโยคธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชนีวรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชปรามาสธรรม ฯลฯ 
                       มหันตรทุกนกุสลัตติกะ 
     [๒๖๑] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชสารัมมณธรรม ฯลฯ 
     อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนารัมมณธรรม ฯลฯ 
     อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตธรรม ฯลฯ 
     อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ฯลฯ 
     อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเจตสิกธรรม ฯลฯ 
     อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชพาหิรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอุปาทินนธรรม ฯลฯ 
                     นอุปทานโคจฉทกุนกุสลัตติกะ 



 

 

      [๒๖๒] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ 
                     นกิเลสโคจฉทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๖๓] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชกิเลสธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลส ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชกิเลสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชกิเลสวิปปยตุตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชกิเลสธรรม และไมใชอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอสังกิเลสิกธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชกิเลสธรรม และไมใชอสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอสังกิลิฏฐธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชกิเลสธรรม และไมใชกเิลสวิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชกิเลสวิปปยตุตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชกิเลส- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชกิเลสวิปปยตุตธรรม และไมใชอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชกิเลสวิปปยตุตธรรม และไมใชอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ 
                        ปฏฐิทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๖๔] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสวิตักกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอวิตักกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสวิจารธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอวิจารธรรม ฯลฯ 



 

 

      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสัปปติกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอัปปติกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชปริยาปนนธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอปริยาปนนธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชนิยยานกิธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนิยยานิกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชนิยตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนิยตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสอุตตรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนุตตรธรรม ฯลฯ 
      [๒๖๕] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศล ที่ไมใชสรณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสรณธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอรณธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 กุศล ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชสรณธรรม และ 
 ธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๖๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 



 

 

            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕ 
      [๒๖๗] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล ทีไ่มใช 
 สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๖๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๑ 
      [๒๖๙] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใช 
 สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอรณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๗๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๒ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒ 
      ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกปจจัย 
                       นสรณทุกนเวทนาตติกะ 
      [๒๗๑] อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
                       นสรณทุกนวิปากัตติกะ 
      [๒๗๒] อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชเนววิปากนธัมมธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
                   นสรณทุกนอุปาทนินุปาทานิยัตติกะ 
      [๒๗๓] อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนปุาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนปุาทินนินุปาทานิยธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
                      นสรณทุกนสนิทสัสนัตติกะ 
      [๒๗๔] ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม และธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม และธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒๗๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
      [๒๗๖] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม และธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๗๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๒ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕ 
      ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกปจจัย 
      [๒๗๘] ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๗๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                      ปจจนียทุกติกปฏฐาน จบ. 
                        ปจจนียติกทุกปฏฐาน 



 

 

                        นกุสลัตติกนเหตุทุกะ 
      [๒๘๐] นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชกศุล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ 
 ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๒๘๑] นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๒๘๒] นเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ 
 ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๒๘๓] นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล และนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชกศุล และนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๒๘๔] นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล และนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล และนเหตุธรรม ที่ 
 ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๒๘๕] นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 กุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒๘๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๙ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๒๔ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๒๘๗] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใช 



 

 

 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
 ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 และธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
 ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒๘๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๔ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๒๔ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๔ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                       นกุสลัตติกนสเหตุกทุกะ 
      [๒๘๙] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุธรรม ที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล 
 และธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล 
 และธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒๙๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๕ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "       ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑๕ 



 

 

                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๒๙๑] ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล 
 และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล 
 และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒๙๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๔ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๔ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                     นกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๒๙๓] อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                      นกุสลัตติกนเหตุสเหตุทุกะ 
      [๒๙๔] อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                   นกุสลัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๒๙๕] อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                     นกุสลัตติกนเหตุนสเหตุกทุกะ 
      [๒๙๖] อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                       นกุสลัตติกจูฬันตรทุกะ 
      [๒๙๗] อาศัยธรรมที่ไมใชอปจจยธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนทิัสสนธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 



 

 

            อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชโลกยิธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชโลกตุตรธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                     นกุสลัตติกนอาสวโคจฉกทุกะ 
      [๒๙๘] อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววปิปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม ที่ไมใช 
 กุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                       นกุสลัตติกฉโคจฉกทุกะ 
      [๒๙๙] อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                       นกุสลัตติกมหันตรทุกะ 
      [๓๐๐] อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                     ไมตองแจกบทวา นโนจิตต 



 

 

            อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนปุาทินนธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                      นกุสลัตติกทวิโคจฉกทุกะ 
      [๓๐๑] อาศัยธรรมที่ไมใชอปุาทานธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                        นกุสลัตติกปฏฐิทุกะ 
      [๓๐๒] อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอวตัิกกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 



 

 

            อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิยานิกธรรม ทีไ่มใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชนิยตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชสอตุตรธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
            อาศัยธรรมที่ไมใชอนตุตรธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      [๓๐๓] ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใชสรณธรรม ที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอกุศล และ 



 

 

 ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่เปนกุศล และ 
 ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๓๐๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๑ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๑๗ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๑ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๓๐๕] ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใชอรณธรรม ที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๐๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ 
                       นเวทนาตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๐๗] นเหตุธรรม ที่ไมใชสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชทุกขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ฯลฯ 
                       นวิปากัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๐๘] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชวิปากธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม ฯลฯ 
                     นอุปาทินนุปาทานิยติกนเหตุทุกะ 
      [๓๐๙] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอุปาทินนปุาทานิยธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ฯลฯ 
                   นสังกิลิฏฐสังกิเลสกิัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๑๐] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ 
                       นสวิตักกัตติกนเหตุทุกะ 



 

 

      [๓๑๑] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
                        นปติตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๑๒] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชปติสหคตธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
                        นทัสสนัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๑๓] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
                 นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๑๔] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ 
                      นอาจยคามิตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๑๕] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอาจยคามธิรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอปจยคามิธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
                       นเสกขัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๑๖] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเสกขธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอเสกขธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
                        นปริตัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๑๗] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชปริตตธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชมหัคคตธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
                     นปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๑๘] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ 
                        นหีนัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๑๙] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชหีนธรรม ฯลฯ 



 

 

            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชมัชฌิมธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชปณีตธรรม ฯลฯ 
                       นมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๒๐] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนิยตธรรม ฯลฯ 
                     นมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๒๑] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ 
                       นอุปปนนัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๒๒] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนุปปนนธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอุปปาทิธรรม ฯลฯ 
                       นอตีตัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๒๓] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอตีตธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนาคตธรรม ฯลฯ 
                     นอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๒๔] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ฯลฯ 
                       นอัชฌัตตัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๒๕] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอัชฌัตตธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชพหิทธาธรรม ฯลฯ 
                    นอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๒๖] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ 
            อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ 
                      นสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๒๗] นเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 



 

 

      นเหตุธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สปัปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๖ นัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๖ นัย 
      [๓๒๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓๐ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "       ๙ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๓๒๙] นเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
                     นสนิทัสสนัตติกนสเหตุกทุกะ 
      [๓๓๐] อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                   นสนิทัสสนัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๓๓๑] อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                    นสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๓๓๒] อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมและไมใชอเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
                   นทัสสนัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๓๓๓] อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 



 

 

      อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทสัสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                    นทัสสนัตติกนเหตุนสเหตุกทุกะ 
      [๓๓๔] อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมและไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทสัสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                       นทัสสนัตติกจูฬันตรทุกะ 
      [๓๓๕] อาศัยธรรมที่ไมใชอปจจยธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจินวญิเญยยธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                    นสนิทัสสนัตติกสัตตโคจฉกทุกะ 
      [๓๓๖] อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                      นสนิทัสสนัตติกมหันตรทุกะ 
      [๓๓๗] อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                     ไมตองแจกบทวา นโนจิตต 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 



 

 

      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทนินธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                     นสนิทัสสนัตติกทวิโคจฉกทกุะ 
      [๓๓๘] อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                       นสนิทัสสนัตติกปฏฐิทุกะ 
      [๓๓๙] อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                     พึงแจกปฏฐทุกะโดยพิสดาร 
      [๓๔๐] ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมทีไ่มใชสรณธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม 



 

 

 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมทีไ่มใชสรณธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๓๔๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓๐ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "       ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มีวาระ    ๓๐ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๓๔๒] ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๔๓] ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๔๔] ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมไมใชอรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมทีไ่มใชอรณธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๔๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
      ในสหชาตวารก็ดี ในปจจยวารก็ดี ในนิสสยวารก็ดี ในสังสัฏฐวารก็ดี ในสัมปยุตต- 



 

 

 *วารก็ดี มีวาระ ๙ ทุกวาร 
                      ปจจนียติกทุกปฏฐาน จบ. 
                        ปจจนียติกติกปฏฐาน 
                      นกุสลัตติกนเวทนาตติกะ 
      [๓๔๖] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมยุตตธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓๔๗] ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓๔๘] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอพัยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขาย- 



 

 

 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ม ี๖ นัย 
      [๓๔๙] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่เปนกศุล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓๕๐] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓๕๑] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ที่ไมใช 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และ 



 

 

 ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๓๕๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๙ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๒๔ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙ 
            สหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
      [๓๕๓] ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชทุกขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชทุกขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชกศุล และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใช 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๓๕๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 



 

 

      [๓๕๕] ธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนายสมัป- 
 *ยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๓๕๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                       นกุสลัตติกนวิปากทุกะ 
      [๓๕๗] ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชกุศล เกดิขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวปิากธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชวปิากธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
 อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชวปิากธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชวปิากธรรม ที่ไมใชกุศล 
 และธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชวปิากธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 และธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชวปิากธรรม ที่ไมใชกุศล 
 และธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๓๕๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๓๕๙] ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชวปิากธัมมธรรม 
 ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใช 
 อกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใช 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใช 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใช 
 อกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกศุล 
 และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใช 
 กุศล และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใช 
 อกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๖๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
      [๓๖๑] ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ทีไ่มใชกุศล เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย 



 

 

                   นกุสลัตติกนอุปาทินนุปาทานิยติกะ 
      [๓๖๒] อาศัยธรรมที่ไมใชอปุาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทนินุปาทานิยธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทนินอนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
                  นกุสลัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
      [๓๖๓] อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                      นกุสลัตติกนสวิตักกัตติกะ 
      [๓๖๔] อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                        นกุสลัตติกนปติตติกะ 
      [๓๖๕] อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                      นกุสลัตติกนทัสสนัตติกะ 
      [๓๖๖] อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                 นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
      [๓๖๗] อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
                     นกุสลัตติกนอาจยคามิตติกะ 
      [๓๖๘] อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอปจยาคามิธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                       นกุสลัตติกนเสกขัตติกะ 
      [๓๖๙] อาศัยธรรมที่ไมใชเสกขธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                       นกุสลัตติกนปริตัตติกะ 



 

 

      [๓๗๐] อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                    นกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ 
      [๓๗๑] อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                        นกุสลัตติกนหีนัตติกะ 
      [๓๗๒] อาศัยธรรมที่ไมใชหีนธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมัชฌิมธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชปณีตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                      นกุสลัตติกนมิจฉัตตัตติกะ 
      [๓๗๓] อาศัยธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                     นกุสลัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ 
      [๓๗๔] อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคาธปิติธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                       นกุสลัตติกนอุปนนัตติกะ 
      [๓๗๕] อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอุปปาทธิรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
                       นกุสลัตติกนอตีตัตติกะ 
      [๓๗๖] อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
                     นกุสลัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ 
      [๓๗๗] อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                      นกุสลัตติกนอัชฌัตตัตติกะ 
      [๓๗๘] อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตตธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
                    นกุสลัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 



 

 

      [๓๗๙] อาศัยธรรมที่ไมใชอชัฌัตตารัมมณธรรม ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                      นกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกะ 
      [๓๘๐] ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓๘๑] ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกศุล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓๘๒] ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๓๘๓] ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓๘๔] ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓๘๕] ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล เกดิขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
 ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๓๘๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๓๘๗] ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๘๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๓๘๙] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 



 

 

 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๙๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                      นเวทนาตติกนกุสลัตติกะ 
      [๓๙๑] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 กุศล ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล 
 ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๓๙๒] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 กุศล ที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใช 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๓๙๓] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใช 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๓๙๔] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 



 

 

 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใช 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๓๙๕] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 กุศล ที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอทุกขมสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนาย- 
 *สมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๙๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๔๙ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๔๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๔๙ 
      [๓๙๗] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อกุศล ที่ไมใชสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๙๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๔๙ 
      [๓๙๙] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที ่
 ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๐๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๔๘ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                      นเวทนาตติกนวิปากัตติกะ 
      [๔๐๑] ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๔๐๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๔๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๔๙ 
                             ฯลฯ 
                      นวิปากัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๐๓] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชวิปากธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ 
                   นอุปาทินนุปาทานิยติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๐๔] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนุปาทินนปุาทานิยธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ฯลฯ 
                  นสังกิลิฏฐสังกิเลสกิัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๐๕] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ 
                       นวิตักกัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๐๖] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ 
                       นปติกัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๐๗] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
                       นทัสสนัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๐๘] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
                   นทัสสเนนปหาตัพพเหตุนกุสลัตติกะ 
      [๔๐๙] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
                     นอาจยคามิตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๑๐] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอาจยคามิธรรม ฯลฯ 



 

 

      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอปจยคามธิรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
                       นเสกขัตติกนกสุลัตติกะ 
      [๔๑๑] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชเสกขธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอเสกขธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
                       นปริตตัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๑๒] อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชปริตตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
                    นปริตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๑๓] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ 
                        นหีนัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๑๔] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชหีนธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชมัชฌิมธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชปณีตธรรม ฯลฯ 
                      นมิจฉัตตัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๑๕] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนิยตธรรม ฯลฯ 
                     นมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๑๖] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ 
                      นอุปปนนัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๑๗] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอนุปปนนธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอุปปาทิธรรม ฯลฯ 
                       นอตีตัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๑๘] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอตีตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนาคตธรรม ฯลฯ 
                     นอตีตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ 



 

 

      [๔๑๙] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ฯลฯ 
                      นอัชฌัตตัตติกนกุสลัตตติกะ 
      [๔๒๐] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอัชฌตัตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชพหิทธาธรรม ฯลฯ 
                    นอัชฌัตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๒๑] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอัชฌตัตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ 
                      นสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๔๒๒] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศล 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๔๒๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓๐ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "       ๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 



 

 

      [๔๒๔] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๒๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓๐ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "       ๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๔๒๖] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อัพยากฤต ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๒๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "   ๙ 
                     นสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกะ 
      [๔๒๘] อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนปฏิฆธรรม ฯลฯ 
 มี ๓๐ นัย 
      อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
 มี ๓๐ นัย 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นัย 
                     นสนิทัสสนัตติกนวิปากัตติกะ 
      [๔๒๙] อาศัยธรรมที่ไมใชวปิากธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นัย 
      อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธมัมธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นัย 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
 มี ๙ นัย 
                    นสนิทัสสนัตติกนอุปาทานิยติกะ 
      [๔๓๐] อาศัยธรรมที่ไมใชอปุาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
 มี ๓๐ นัย 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทนินุปาทานิยธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
 มี ๓๐ นัย 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทนินอนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
 มี ๓๐ นัย 
                 นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
      [๔๓๑] อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 



 

 

                     นสนิทัสสนัตติกนวิตักกัตติกะ 
      [๔๓๒] อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                      นสนิทัสสนัตติกนปติตติกะ 
      [๔๓๓] อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอเุปกขาสหคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                     นสนิทัสสนัตติกนทัสสนัตติกะ 
      [๔๓๔] อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
               นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
      [๔๓๕] อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                   นสนิทัสสนัตติกนอาจยคามิตติกะ 
      [๔๓๖] อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                     นสนิทัสสนัตติกนเสกขัตติกะ 
      [๔๓๗] อาศัยธรรมที่ไมใชเสกขธรรม ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                     นสนิทัสสนัตติกนปริตตัตติกะ 
      [๔๓๘] อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                   นสนิทัสสนัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ 
      [๔๓๙] อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 



 

 

      อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                      นสนิทัสสนัตติกนหีนัตติกะ 
      [๔๔๐] อาศัยธรรมที่ไมใชหีนธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมัชฌิมธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชปณิตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                     นสนิทัสสนัตติกนมิจฉัตตัตติกะ 
      [๔๔๑] อาศัยธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                   นสนิทัสสนัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ 
      [๔๔๒] อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคาธปิติธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                     นสนิทัสสนัตติกนอุปปนนัตติกะ 
      [๔๔๓] อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอุปปาทธิรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                     นสนิทัสสนัตติกนอตีตัตติกะ 
      [๔๔๔] อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                   นสนิทัสสนัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ 
      [๔๔๕] อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                     นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตัตติกะ 
      [๔๔๖] อาศัยธรรมที่ไมใชอชัฌัตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                  นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
      [๔๔๗] ธรรมที่ไมใชอัชฌตัตารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๔๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓๐ 



 

 

            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓๐ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๔๔๙] ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 พหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 พหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๔๕๐] ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๔๕๑] ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๖ นัย 
      [๔๕๒] ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๔๕๓] ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๔๕๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓๐ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "       ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓๐ 
      ในสหชาตวารก็ดี ในปจจยวารก็ดี ในนิสสยวารก็ดี ในสังสัฏฐวารก็ดี ในสัมปยุตต- 
 *วารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
                      ปจจนียติกติกปฏฐาน จบ. 
                        ปจจนียทุกทกุปฏฐาน 
                        นเหตุทุกนสเหตุกทุกะ 
      [๔๕๕] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๕๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๑ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓ 
      [๔๕๗] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม 



 

 

 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      [๔๕๘] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      [๔๕๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย       มีวาระ    ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย    มี "      ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย      มี "      ๙ 
      [๔๖๐] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
 สเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๔๖๑] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
 สเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๔๖๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๔ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๔ 
      [๔๖๓] ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      [๔๖๔] ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      [๔๖๕] ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่เปน 
 นเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๖๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
                     นเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๔๖๗] ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 เหตุสัมปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตต- 
 *ธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตต- 
 *ธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๖๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                      นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๔๖๙] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      แมตลอดถึงปญหาวารก็มีวาระ ๑ 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                     นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๔๗๐] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                     นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ 
      [๔๗๑] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 เหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

                        นเหตุทุกจูฬันตรทุกะ 
      [๔๗๒] ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจย- 
 *ธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๗๓] ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจย- 
 *ธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่ไม 
 ใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๗๔] ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปัปจจย- 
 *ธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอปัปจจยธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมทีไ่มใชอัปปจจยธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๗๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
      [๔๗๖] อาศัยธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจินวญิเญยยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 



 

 

                     นเหตุทุกโนอาสวโคจฉกทกุะ 
      [๔๗๗] อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  และไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม ที่เปน 
 นเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชสาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชอาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                       นเหตุทุกฉโคจฉกทุกะ 
      [๔๗๘] อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                        นเหตุทุกมหันตรทุกะ 
      [๔๗๙] อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 



 

 

      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทนินธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม ฯลฯ 
                       นเหตุทุกทวิโคจฉกทุกะ 
      [๔๘๐] อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทานธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
                         นเหตุทุกปฏฐิทุกะ 
      [๔๘๑] อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 



 

 

      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชนิยยานกิธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิยานิกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชนิยตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
      [๔๘๒] ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอรณธรรม ที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๓] ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๔] ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมทีไ่มใชอรณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยที่ไมใชอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 



 

 

            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
                       นสเหตุกทุกนเหตุทุกะ 
      [๔๘๖] นเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรมและนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๗] นเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัย 
 นเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๘] นเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 และนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม และนเหตุ- 
 *ธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุ- 
 *ธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๔๙๐] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๙๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๑ 
                     นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ 
      [๔๙๒] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเหตุสัมปยตุตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
                      นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกะ 
      [๔๙๓] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ฯลฯ 



 

 

                     นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ 
      [๔๙๔] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใช 
 นเหตุธรรม ฯลฯ 
                     นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุทุกะ 
      [๔๙๕] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ฯลฯ 
                        จูฬันตรทุกนเหตุทุกะ 
      [๔๙๖] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอัปปจจยธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอสังขตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสปัปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอปัปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชรูปธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอรูปธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชโลกิยธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชโลกุตตรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ 
                     โนอาสวโคจฉกทุกนเหตุทุกะ 
      [๔๙๗] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชสาสวธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ 
                       ฉโคจฉกทุกนเหตุทุกะ 



 

 

      [๔๙๘] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสัญโญชนธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชคนัถธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชโอฆธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชโยคธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชนวีรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชปรามาสธรรม ฯลฯ 
                        มหันตรทุกนเหตุทุกะ 
      [๔๙๙] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสารัมมณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชจติตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเจตสิกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชจติตสัมปยุตตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชจติตสังสัฏฐธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชจติตสหภูธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชจติตานุปริวัตติธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอชัฌัตติกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชพาหิรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอปุาทาธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอปุปาทินนธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนุปาทินนธรรม ฯลฯ 
                       ทวิโคจฉกทกุนเหตุทุกะ 
      [๕๐๐] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชกิเลสธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม ฯลฯ 
                         ปฏฐิทุกนเหตุทุกะ 
      [๕๐๑] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 



 

 

      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสวิตักกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอวิตักกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสวิจารธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอวิจารธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสปัปติกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอปัปติกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสขุสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชปริยาปนนธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอปริยาปนนธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชนยิยานิกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนิยยานิกธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชนยิตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนิยตธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสอุตตรธรรม ฯลฯ 
      อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนุตตรธรรม ฯลฯ 
      [๕๐๒] นเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 



 

 

      นเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม และนเหตุธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชสรณธรรม และนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๐๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๕๐๔] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๐๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                       นสรณทุกนสเหตุกทุกะ 
      [๕๐๖] อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
                     นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๕๐๗] อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
                      นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๕๐๘] อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
                     นสรณทุกนเหตุสเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๕๐๙] อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
                     นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ 
      [๕๑๐] อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
                        นสรณทุกจูฬันตรทุกะ 



 

 

      [๕๑๑] อาศัยธรรมที่ไมใชอปัปจจยธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจินวญิเญยยธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
                     นสรณทุกโนอาสวโคจฉกทุกะ 
      [๕๑๒] อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชสรณ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใช 
 สรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
                       นสรณทุกฉโคจฉกทุกะ 
      [๕๑๓] อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 



 

 

                        นสรณทุกมหันตรทุกะ 
      [๕๑๔] อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทนินธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
                       นสรณทุกทวิโคจฉกทุกะ 
      [๕๑๕] อาศัยธรรมที่ไมใชอปุาทานธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
                         นสรณทุกปฏฐิทุกะ 
      [๕๑๖] อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 



 

 

      อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชนิยยานกิธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิยานิกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชนิยตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
      [๕๑๗] ธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม 
 ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๑๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๕๑๙] ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม 
 ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่ไมใช 
 อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่ไมใช 
 อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม และธรรมทีไ่มใชอนุตตรธรรม ที่ไมใช 
 อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่ไมใช 



 

 

 สรณธรรม และธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๒๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
      สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารก็ด ีสังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี 
 ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
                      ปจจนียทุกทกุปฏฐาน จบ. 
                      อนุโลมปจจนียติกปฏฐาน 
                        กุสลัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๑] ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย มี ๕ นัย 
      [๒] ธรรมไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓] ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอพัยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากอัพยากฤต และกิริยา- 
 *อัพยากฤต 
      ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ 



 

 

 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ วิบากอัพยากฤต ปฏิสนธิ มหาภูตรูป 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต เกดิขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ วิบากอัพยากฤต กิริยาอัพยากฤต ฯลฯ ม ี๓ นัย 
      [๔] ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนกศุล และธรรมทีเ่ปนอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธ และมหาภูตรูป 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนกุศล และธรรมที่เปนอัพยากฤต เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนกุศล และธรรมที่เปน 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕] ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอกุศล และธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอกุศล และธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอกุศล และธรรมที่เปน 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      จิตตสมุฏฐานรูปอยางเดยีวที่ควรจําแนกในที่นี้ 
      พึงใหจัดวาระเปน ๑๙ 
      [๖] ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      [๗] ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      [๘] ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอพัยากฤต เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต เกดิขึ้น เพราะ 
 อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 



 

 

      [๙] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ    ๑๙ 
          ในอารัมมณปจจัย               มี "       ๙ 
          ในอธิปติปจจัย                 มี "      ๑๙ 
          ในอนันตรปจจัย                มี "       ๙ 
          ในสมนันตรปจจัย               มี "      ๙ 
          ในสหชาตปจจัย                มี "      ๑๙ 
          ในอวิคตปจจัย                 มี "      ๑๙ 
      [๑๐] ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต เกดิขึ้น 
 ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๑] ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมทีเ่ปนกุศล เกิดขึน้ ไมใช 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      [๑๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย           มีวาระ    ๖ 
           ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย        มี "     ๑๕ 
           ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย          มี "     ๑๙ 
           ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย           มี "     ๑๕ 
      ปจจนียปฏฐาน พึงใหพิสดาร แมสหชาตวาร ก็พึงใหพิสดาร แมปจจยวารก็พึงให 
 พิสดาร 
      [๑๓] แมในปจจยวาร ในเหตุปจจัย        มีวาระ    ๒๖ 
                       ในอารัมมณปจจัย     มี "      ๑๘ 
                       ในอวิคตปจจัย       มี "      ๒๖ 
      นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกันปฏิจจวาร 



 

 

      [๑๔] ธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัพยากฤต โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต โดย 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล โดย 
 เหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๑๕] ธรรมที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัพยากฤต โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต โดย 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล โดย 
 เหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๑๖] ธรรมที่เปนอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกศุล โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล โดย 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๗] ธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล โดยอารัมมณปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล โดยอารัมมณปจจัย ม ี๖ นัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจัย 
 มี ๖ นัย 
      [๑๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๓ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "      ๑๘ 
           ในอธิปติปจจัย                มี "      ๑๗ 
           ในอนันตรปจจัย               มี "      ๑๖ 
           ในสมนันตรปจจัย              มี "      ๑๖ 
           ในสหชาตปจจัย               มี "      ๑๙ 
           ในอัญญมัญญปจจัย              มี "      ๙ 
           ในนิสสยปจจัย                มี "      ๒๖ 
           ในอุปนิสสยปจจัย              มี "      ๑๘ 
           ในปุเรชาตปจจัย              มี "      ๖ 
           ในปจฉาชาตปจจัย             มี "      ๙ 



 

 

           ในอาเสวนปจจัย              มีวาระ     ๙ 
           ในกัมมปจจัย                 มี "      ๑๓ 
           ในวิปากปจจัย                มี "       ๓ 
           ในอาหารปจจัย               มี "      ๑๓ ฯลฯ 
           ในมัคคปจจัย                 มี "      ๑๓ 
           ในสัมปยุตตปจจัย              มี "       ๙ 
           ในวิปปยุตตปจจัย              มี "      ๑๒ ฯลฯ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๖ 
                      ปญหาวารก็พึงใหพิสดาร 
                      เวทนาตติกนเวทนาตติกะ 
      [๑๙] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมป- 
 *ยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ สุขเวทนา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยสุขายเวทนายสมัปยุตตขันธ ใน 
 ปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ไมมี 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม 
      ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรม อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรม และธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๒๐] ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทุกขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทุกขายเวทนาย- 



 

 

 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรม อาศัยธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๒๑] ธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอทุกขม- 
 *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอทุกขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรม อาศัยธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรม และธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอทุกขมสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๒๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๑ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "      ๒๑ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๑ 
      [๒๓] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      [๒๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ    ๒๑ 
           ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย     มี "      ๒๑ 
           ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย     มี "      ๑๔ 



 

 

           ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย        มี "      ๒๑ 
      สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารก็ด ีสังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี 
 เหมือนกับปฏิจจวาร 
      [๒๕] ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๒๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๑ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "      ๒๑ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๑ 
           ปญหาวารก็พึงใหพิสดาร 
                       วิปากัตติกนวิปากัตติกะ 
      [๒๗] ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมทีไ่มใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนวิปากธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๒๘] ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนวปิากธัมมธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนววิปากนวปิากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนวิปากธัมม- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๒๙] ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนววิปากนวิปาก- 
 *ธัมมธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนววิปากนวปิากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมทีไ่มใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนเนววิปาก- 
 *นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓๐] ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม และธรรมที่เปน 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม และธรรมที่เปนเนววิปาก- 
 *นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม และธรรมที่เปน 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมทีไ่มใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนวิปากธรรม และธรรมทีเ่ปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนวิปากธรรม 
 และธรรมที่เปนเนววิปากนวปิากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓๑] ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม และธรรมที่เปน 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม และธรรมที่เปน 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปน 



 

 

 วิปากธัมมธรรม และธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      [๓๒] ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนวปิากธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย มี ๓ นยั 
      ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนววิปากนวปิากธัมมธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม และธรรมที่เปนเนววิปาก- 
 *นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      [๓๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๓ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "      ๑๔ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๓ 
      [๓๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ    ๑๘ 
           ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย     มี "      ๑๕ 
      สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารก็ด ีสังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี 
 พึงใหพิสดาร 
      [๓๕] ธรรมที่เปนวิปากธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชวิปากธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนวิปากธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนวิปากธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดย 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนวิปากธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไมใช 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนวิปากธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และธรรมที่ไมใชวปิาก- 
 *ธัมมธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓๖] ธรรมที่เปนวิปากธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชวปิากธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่เปนวิปากธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนวิปากธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนวปิากธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไมใช 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชวปิากธัมมธรรม และธรรม 



 

 

 ที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนวิปากธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และธรรมที่ไมใชวิปาก- 
 *ธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๖ นัย 
      [๓๗] ธรรมที่เปนวิปากธมัมธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชวปิากธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชวปิากธรรม และธรรมที่ไมใช 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชวปิากธัมมธรรม และธรรมที่ไมใช 
 เนววิปากนวปิากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชวปิากธรรม และธรรมที่ไมใช 
 วิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๖ นัย 
      [๓๘] ธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเนววิปาก- 
 *นวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ มี ๖ นัย 
      [๓๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๓ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "      ๑๘ 
           ในอธิปติปจจัย                มี "      ๑๗ 
           ในอนันตรปจจัย               มี "      ๑๖ ฯลฯ 
           ในปุเรชาตปจจัย              มี "       ๖ 
           ในปจฉาชาตปจจัย             มี "       ๙ 
           ในอาเสวนปจจัย              มี "       ๖ 
           ในกัมมปจจัย                 มี "      ๑๔ 
           ในวิปากปจจัย                มี "       ๕ ฯลฯ 
           ในอินทริยปจจัย               มี "      ๑๘ ฯลฯ 
           ในวิปปยุตตปจจัย              มี "      ๑๒ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๓ 
                      ปญหาวารก็พึงใหพิสดาร 
               อุปาทินนุปาทานิยัตติกนอุปาทานุปาทานิยัตติกะ 
      [๔๐] ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ 



 

 

 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนอปุาทินนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๔๑] ธรรมที่ไมใชอนุปาทนินุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอนุปาทินนปุาทานิยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทานิยธรรม และธรรมทีไ่มใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอนุปาทนินุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๒] ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนปุาทินนอนุปาทา- 
 *นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินนอนปุาทานิยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัย 
 ธรรมที่เปนอนปุาทินนอนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๔๓] ธรรมที่ไมใชอุปาทนินุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
 และธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอนุปาทินนปุาทานิยธรรม และ 
 ธรรมที่เปนอนปุาทินนอนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินนปุาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๔] ธรรมที่ไมใชอุปาทนินุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอุปาทินนปุาทานิยธรรม 
 และธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และ 
 ธรรมที่เปนอนปุาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "       ๙ 
           ในอธิปติปจจัย                มี "      ๑๑ 
           ในสหชาตปจจัย               มี "      ๑๙ ฯลฯ 
      สหชาตวารก็ดี นิสสยวารกด็ี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
      [๔๖] ธรรมที่เปนอุปาทินนปุาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทา- 
 *นิยธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
 โดยเหตุปจจัย ฯลฯ 
      [๔๗] ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุาทินนุปาทา- 
 *นิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชอุปาทินนปุาทานิยธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๕ นัย 
      [๔๘] ธรรมที่เปนอนุปาทนินุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทา- 
 *นิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทนินุปาทานิยธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิย- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทนินุปาทานิยธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๕ นัย 
      [๔๙] ธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนุปาทินน- 



 

 

 *อนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ มี ๕ นัย 
      [๕๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๓ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "      ๑๕ 
           ในอธิปติปจจัย                มี "      ๑๑ ฯลฯ 
                     แมปญหาวารก็พึงใหพิสดาร 
              สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
      [๕๑] ธรรมที่ไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๕๒] ธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๕๓] ธรรมที่ไมใชอสงักลิิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอสังกลิิฏฐอสังกิเลสิก- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๕๔] ธรรมที่ไมใชอสงักลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- 



 

 

 *ธรรม และธรรมที่เปนอสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๕๕] ธรรมที่ไมใชอสงักลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอสังกลิฏิฐสังกิเลสิก- 
 *ธรรม และธรรมที่เปนอสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ มี ๓ นัย 
      [๕๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "       ๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๑๙ 
                             ฯลฯ 
      สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารก็ด ีสังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี 
 เหมือนกับปญหาวาร 
      [๕๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๓ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "      ๑๕ 
           ในอธิปติปจจัย                มี "      ๑๕ 
           ในอนันตรปจจัย               มี "      ๑๖ ฯลฯ 
           ในปุเรชาตปจจัย              มี "       ๖ 
           ในปจฉาชาตปจจัย             มี "       ๙ 
           ในอาเสวนปจจัย              มี "       ๘ 
           ในกัมมปจจัย                 มี "      ๑๓ 
           ในวิปากปจจัย                มี "       ๘ 
           ในอาหารปจจัย               มี "      ๑๓ ฯลฯ 
           ในวิปปยุตตปจจัย              มี "      ๑๒ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๖ 
                      สวิตักกัตติกนสวิตักกัตติกะ 
      [๕๘] ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ 
 เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรมที่ไมใชอวตัิกกอวิจารธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรม 



 

 

 ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๗ นัย 
      [๕๙] ธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรมที่ไมใชอวตัิกกอวิจารธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๗ นัย 
      [๖๐] ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปนอวิตักกวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ มี ๗ นัย 
      [๖๑] ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ 
 ธรรมที่เปนอวตัิกกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๖๒] ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๖๓] ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ 
 ธรรมที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๖๔] ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ 
 ธรรมที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๗ นัย 
      [๖๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๔๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "      ๔๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๔๙ 



 

 

      สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
                         ปติตติกนปติตติกะ 
      [๖๖] ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 ปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 ปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 ปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม และธรรมที่ไมใช 
 อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๖๗] ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๖๘] ธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๖๙] ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนปติสหคตธรรม และธรรมที่เปน 
 สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๗๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๘ 
           ในอารัมมณปจจัย              มีวาระ    ๒๔ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๘ 
      สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
                       ทัสสนัตติกนทัสสนัตติกะ 
      [๗๑] ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 



 

 

 *ธรรม อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย 
 ธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๗๒] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๗๓] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๗๔] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
 และธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๗๕] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 และธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๗๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๑๙ 
      สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
          ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
      [๗๗] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนทสัสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๖ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๖ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                    อาจยคามิตติกนอาจยคามิตติกะ 
      [๗๙] ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม และธรรมทีไ่มใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม และธรรมที่ไมใชอปจยคามธิรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๘๐] ธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอปจยคามธิรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอปจยคามธิรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม และธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม และธรรมที่ไมใชอปจยคามธิรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๘๑] ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามธิรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม และธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๘๒] ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม และธรรมที่เปน 
 เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาจยคามธิรรม และธรรมที่เปน 
 เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม และธรรมที่ไมใชอปจยคามธิรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อาจยคามิธรรม และธรรมที่เปนเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๘๓] ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม และธรรมที่เปน 
 เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม และธรรมที่เปน 
 เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม และธรรมที่ไมใชอปจยคามธิรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อปจยคามิธรรม และธรรมที่เปนเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      [๘๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๙ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                       เสกขัตติกนเสกขัตติกะ 
      [๘๕] ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนเสกขธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนเสกขธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเสกธรรม และธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปน 



 

 

 เสกขธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม และธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนเสกขธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๘๖] ธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม และธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม และธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๘๗] ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม และธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนวเสกขานา- 
 *เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๘๘] ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนเสกขธรรม และธรรมทีเ่ปน 
 เนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนเสกขธรรม และธรรมที่เปนเนวเสกขานา- 
 *เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม และธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม 
 และธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๘๙] ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม และธรรมทีเ่ปน 
 เนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม และธรรมที่เปนเนวเสกขานา- 
 *เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม และธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม 
 และธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๙๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๙ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                       ปริตตัตติกนปริตัตติกะ 



 

 

      [๙๑] ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๙๒] ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เปนมหัคคต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เปนมหัคคต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๙๓] ธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม และธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัปปมาณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๙๔] ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม และธรรมที่เปน 
 อัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนปริตตธรรม และธรรมที่เปนอัปปมาณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตต- 
 *ธรรม และธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๙๕] ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม และธรรมที่เปนมหัคคต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม และธรรมที่เปนมหัคคตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนปริตตธรรม และธรรมที่เปนมหัคคต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม 
 และธรรมที่เปนมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตต- 
 *ธรรม และธรรมที่เปนมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๙๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๓ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "      ๑๔ ฯลฯ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                  ปริตตารัมมณัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ 
      [๙๗] ธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๙ ฯลฯ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๑๙ 
                         หีนัตติกนหีนัตติกะ 
      [๙๙] ธรรมที่ไมใชหีนธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                   เหมือนกับสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
      [๑๐๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๑๙ ฯลฯ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "   ๑๙ 
                      มิจฉัตตัตติกนมิจฉัตตัตติกะ 
      [๑๐๑] ธรรมที่ไมใชมจิฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะ- 
 *เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไมใชอนยิตธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๑๐๒] ธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไมใชอนยิตธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัมมัตต- 
 *นิยตธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 สัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๑๐๓] ธรรมที่ไมใชมจิฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิยตธรรม เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๐๔] ธรรมที่ไมใชมจิฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม และ 
 ธรรมที่เปนอนยิตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๐๕] ธรรมที่ไมใชมจิฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม และธรรม 
 ที่เปนอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๐๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๙ ฯลฯ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                   มัคคารัมมณัตติกนมัคคารัมมณตัติกะ 
      [๑๐๗] ธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชมัคคาธปิติธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม และธรรมทีไ่มใชมัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช 
 มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๑๐๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓๕ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                      อุปปนนัตติกนอุปปนนัตติกะ 
      [๑๐๙] ธรรมที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม โดย 



 

 

 เหตุปจจัย 
      [๑๑๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "       ๙ ฯลฯ 
                        อตีตัตติกนอตีตัตติกะ 
      [๑๑๑] ธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอตีตธรรม โดย 
 เหตุปจจัย 
      [๑๑๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "       ๙ ฯลฯ 
                   อตีตารัมมณัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ 
      [๑๑๓] ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอตีตารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอตีตารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใช 
 ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๑๑๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๙ ฯลฯ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑๙ 
                      อัชฌัตตัตติกนอัชฌัตตัตติกะ 
      [๑๑๕] ธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัชฌตัตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๒ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                 อัชฌัตตารัมมณัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
      [๑๑๗] ธรรมที่ไมใชอชัฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      [๑๑๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๖ ฯลฯ 
                     สนิทัสสนัตติกนสนิทัสสนัตติกะ 
      [๑๑๙] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่เปนอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่เปนอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๑๒๐] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๑๒๑] ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม และธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๑๒๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๘ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "       ๓ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑๘ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
            สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
      [๑๒๓] ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 



 

 

 และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๑๒๔] ธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย ฯลฯ 
      [๑๒๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๖ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๙ 
                       ปญหาวารพึงใหพิสดาร 
                    อนุโลมปจจนียติกปฏฐาน จบ. 
                      อนุโลมปจจนียทกุปฏฐาน 
                         เหตุทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๒๖] นเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย คือ สัมปยุตตขันธ 
 และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรม ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
      สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกบัปฏิจจวาร 
      [๑๒๘] เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๒๙] เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      นเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย ม ี๓ นัย 
      เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๓๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 



 

 

                   แมปญหาวารก็พึงใหพิสดารอยางน้ี 
                       สเหตุกทุกนสเหตุกทุกะ 
      [๑๓๑] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนอเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนอเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม 
 และธรรมที่เปนอเหตุกธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๖ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
                สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
                   เหตุสัมปยุตตทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๓๓] ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปน 



 

 

 เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน 
 เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน 
 เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 เหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
                    เหตุสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๑๓๕] ธรรมที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม และ 
 สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม และธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม และ 
 ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แต 
 ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม และธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม และ 
 ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม และ 
 สเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม และ 
 สเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม และธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม และ 
 ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม 
 แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
                เหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 



 

 

      [๑๓๗] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนเหตุ- 
 *ธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 และเหตุสัมปยตุตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตต- 
 *ธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตต- 
 *ธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตต- 
 *ธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตต- 
 *ธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 และเหตุสัมปยตุตธรรม และธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 และเหตุสัมปยตุตธรรม และธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตต- 
 *ธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรม 
 ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
                   นเหตุสเหตุกทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ 
      [๑๓๙] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปน 
 สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
      [๑๔๑] ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๑๔๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑ 



 

 

                      สัปปจจยทุกนสปัปจจยทุกะ 
      [๑๔๓] ธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย ฯลฯ 
                   สังขตทุกะเหมือนกับสัปปจจยทุกะ 
                     สนิทัสสนทุกนสนิทัสสนทุกะ 
      [๑๔๔] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนทิัสสนธรรม เกดิขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม และธรรมทีไ่มใชอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๓ 
                       สัปปฏิฆทุกนสปัปฏิฆทุกะ 
      [๑๔๖] ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปน สัปปฏิฆ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนสัปปฏิฆธรรม และธรรมทีเ่ปนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนสัปปฏิฆธรรม และธรรมทีเ่ปนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม และธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 



 

 

                          รูปทุกนรูปทุกะ 
      [๑๔๘] ธรรมที่ไมใชรูปธรรม อาศัยธรรมที่เปนรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
                        โลกิยทกุนโลกยิทุกะ 
      [๑๕๐] ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เปนโลกยิธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม และธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกุตตร- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนโลกยิธรรม และธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๕๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๕ 
                   เกนจิวิญเญยยทุกนเกนจิวิญเญยยทุกะ 
      [๑๕๒] ธรรมที่ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เปนเกนจวิิญเญยยธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม และธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เปนเกนจวิิญเญยยธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๕๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
                       อาสวทุกโนอาสวทุกะ 
      [๑๕๔] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวธรรม เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๕๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
                        สาสวทุกนสาสวทุกะ 
      [๑๕๖] ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม และธรรมที่เปนอนาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๕๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                  อาสวสัมปยุตตทุกนอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๕๘] ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยตุตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัย 
 ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรม 
 ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรม 
 ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๕๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
                    อาสวสาสวทุกนอาสวสาสวทุกะ 
      [๑๖๐] ธรรมที่ไมใชอาสวะ และไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวะและ 
 สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวะและไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวะและ 
 สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอนาสวะ และไมใชธรรม 
 ที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวะและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวะและไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนสาสวะแต 
 ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวะและสาสวธรรม 
 และธรรมที่เปนสาสวะแตไมใชอาสวธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๖๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๙ 
              อาสวอาสวสัมปยุตตทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๖๒] ธรรมที่ไมใชอาสวะ และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวะ 
 และอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตะ และธรรมทีไ่มใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอาสวสัมปยุตตะแตไมใชอาสวธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวะและไมใชอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวะและอาสว- 
 *สัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสววิปปยตุตะแตไมใชอาสวธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 



 

 

      [๑๖๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 
            ในปจจัยทั้งปวง               มี "      ๙ 
              อาสววิปปยุตตสาสวทุกอาสววิปปยตุตนสาสวทุกะ 
      [๑๖๔] ธรรมที่เปนอาสววปิปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอาสว- 
 *วิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตต- 
 *อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตต- 
 *สาสวธรรม และธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๖๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                      ฉโคจฉกทกุฉโคจฉกทุกะ 
      [๑๖๖] ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม เกดิขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชโอฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนโอฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชโยคธรรม อาศัยธรรมที่เปนโยคธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                     เหมือนกับอาสวโคจฉกทกุะ 
                       มหันตรทุกมหันตรทุกะ 
      [๑๖๗] ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๖๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๑๖๙] ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 



 

 

                             ฯลฯ 
      [๑๗๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๑๗๑] ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุ- 
 *ปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๑๗๒] ธรรมที่ไมใชอุปาทนินธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๗๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                     ทวิโคจฉกทุกทวิโคจฉกทุกะ 
      [๑๗๔] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๙ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม อาศัยกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
                ทัสสเนนปหาตัพพทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
      [๑๗๕] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 



 

 

 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม อาศัยทสัสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใช 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๗๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕ 
                ภาวนายปหาตัพพทุกนภาวนายปหาตัพพทุกะ 
      [๑๗๗] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๗๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕ 
          ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๑๗๙] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๘๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๑๘๑] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๘๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                       สวิตักกทุกนสวิตักกทุกะ 
      [๑๘๓] ธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๘๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                       สวิจารทุกนสวิจารทุกะ 
      [๑๘๕] ธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม อาศัยสวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม อาศัยอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๘๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                       สัปปติกทุกนสัปปติกทุกะ 
      [๑๘๗] ธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม อาศัยอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๘๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                      ปติสหคตทุกนปติสหคตทุกะ 
      [๑๘๙] ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๙๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                      สุขสหคตทุกนสุขสหคตทุกะ 
      [๑๙๑] ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๙๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                  อุเบกขาสหคตทุกนอุเบกขาสหคตทุกะ 
      [๑๙๓] ธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๙๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                     กามาวจรทุกนกามาวจรทุกะ 
      [๑๙๕] ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๙๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                      รูปาวจรทุกนรูปาวจรทุกะ 
      [๑๙๗] ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๑๙๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                     อรูปาวจรทุกนอรูปาวจรทุกะ 
      [๑๙๙] ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๕ 
                     ปริยาปนนทุกนปริยาปนนทุกะ 
      [๒๐๑] ธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม อาศัยปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยอปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม อาศัยอปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม และธรรมทีไ่มใชอปริยาปนนธรรม อาศัยอปริยาปนน- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยปริยาปนนธรรม และอปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๕ 
                      นิยยานิกทกุนนิยยานิกทุกะ 
      [๒๐๓] ธรรมที่ไมใชนยิยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๕ 
                         นิยตทุกนนิยตทุกะ 
      [๒๐๕] ธรรมที่ไมใชนยิตธรรม อาศัยนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๕ 



 

 

                       สอุตตรทุกนสอุตตรทุกะ 
      [๒๐๗] ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม อาศัยสอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม อาศัยอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม อาศัยอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม และธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม อาศัยอนุตตรธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม อาศัยสอุตตรธรรม และอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๒๐๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                         สรณทุกนสรณทุกะ 
      [๒๐๙] ธรรมที่ไมใชสรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม อาศัยสรณธรรม และอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๑๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๒ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕ 
      [๒๑๑] ธรรมที่ไมใชอรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๑๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย           มีวาระ    ๒ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย        มี "      ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย           มี "      ๓ 
      สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารก็ด ีสังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี 
 พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร 
      [๒๑๓] สรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชสรณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      สรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      สรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสรณธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม  โดย 
 เหตุปจจัย 
      อรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสรณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๒๑๔] สรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชสรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      สรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๒๑๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๔ 



 

 

            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๔ 
            ในอธิปติปจจัย               มี "      ๕ 
            ในอนันตรปจจัย              มี "      ๔ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕ 
      [๒๑๖] สรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชสรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปน 
 ปจจัยโดยกัมมปจจัย 
      [๒๑๗] สรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชอรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย 
                             ฯลฯ 
      [๒๑๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ      ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย           มี "        ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย             มีวาระ      ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย            มี "        ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย             มี "        ๔ 
      [๒๑๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย        มีวาระ    ๔ 
      [๒๒๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ    ๔ 
      ปญหาวารในกุสลัตติกะฉนัใด พึงใหพิสดารฉันนั้น 
                    อนุโลมปจจนียทกุปฏฐาน จบ. 
                     อนุโลมปจจนียทกุัตติกปฏฐาน 
                  เหตุทุกกุสลัตติกนเหตุทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๒๑] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนเหตุ เกดิขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนเหตุ และธรรมที่เปนกุศล 
 ที่ไมใชเหตุ เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย จิตตสมุฏฐานรูปอยางเดยีว อารัมมณปจจัย 
 ไมมี 
      [๒๒๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
            ในอธิปติปจจัย               มี "      ๓ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓ 
      สหชาตวารก็ดี นิสสยวารกด็ี เหมือนกับปฏิจจวาร 
      [๒๒๓] ธรรมที่เปนกุศล ที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุ 



 

 

 โดยเหตุปจจัย 
      [๒๒๔] ธรรมที่เปนกุศล ที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุ 
 โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่เปนกุศล ที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ 
 โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่เปนกุศล ที่เปนเหตุ และธรรมที่เปนกุศล ที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรม 
 ที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย ม ี๓ นัย 
      [๒๒๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๙ 
            ในอธิปติปจจัย               มี "      ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓ 
            แมปญหาวารก็พึงใหพิสดาร 
      [๒๒๖] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนเหตุ และธรรม 
 ที่เปนอกุศล ทีไ่มใชเหตุ เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๒๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
            ในอธิปติปจจัย               มี "      ๓ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓ 
      สหชาตวารก็ดี นิสสยวารกด็ี เหมือนกับปฏิจจวาร 
      [๒๒๘] ธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล ทีไ่มใชเหตุ 
 โดยเหตุปจจัย 
      [๒๒๙] ธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล ทีไ่มใชเหตุ 
 โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล ที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 เหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนเหตุ และธรรมที่เปนอกุศล ที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒๓๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๙ 
            ในอธิปติปจจัย               มี "      ๑ 



 

 

            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓ 
      [๒๓๑] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต 
 ที่ไมใชเหตุ เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒๓๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
            ในอธิปติปจจัย               มี "      ๓ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓ 
      นิสสยวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
                  เหตุทุกเวทนาตติกนเหตุทุกเวทนาตติกะ 
      [๒๓๓] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปน 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๓๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๓ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓ 
            สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
      [๒๓๕] ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปน 
 ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนเหตุ เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๓๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
             พึงใหพิสดารทุกวาร 
      [๒๓๗] ธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรม 
 ที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๓๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
                        พึงใหพิสดารทุกวาร 
                 เหตุทุกวิปากัตติกนเหตุทุกนวิปากัตติกะ 
      [๒๓๙] ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม ที่เปนเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม ที่เปนเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปน 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ทีไ่มใชเหตุ เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                    เหตุทุกอุปาทินนปุาทานิยัตติก 
                   นเหตุทุกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ 



 

 

      [๒๔๐] ธรรมที่ไมใชอุปาทนินุปาทานิยธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอุปาทิน- 
 *นุปาทานิยธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี  ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอนปุาทินนุปาทา- 
 *นิยธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินน- 
 *อนุปาทานิยธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                    เหตุทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติก 
                   นเหตุทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
      [๒๔๑] ธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปน 
 สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ทีไ่มใชธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปน 
 สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐ- 
 *อสังกิเลสกิธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                 เหตุทุกวิตักกัตติกนเหตุทุกนวิตักกัตติกะ 
      [๒๔๒] ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารมัตตธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอวตัิกกวิจารมัตต- 
 *ธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจาร ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนพวิตักกอวิจารธรรม ที่เปน 
 เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   เหตุทุกปติตติกนเหตุทุกนปติตติกะ 
      [๒๔๓] ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนปติสหคตธรรม 
 ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เปนเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
 ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                  เหตุทุกทัสสนัตติกนเหตุทุกนทัสสนัตติกะ 
      [๒๔๔] ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนน- 
 *ปหาตัพพธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัย 
 ธรรมที่เปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
                   เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุก 
                  นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๒๔๕] ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปน 
 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนเหตุ เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปน 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
               เหตุทุกอาจยคามิตติกนเหตุทุกนอาจยคามิตติกะ 
      [๒๔๖] ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม 
 ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม ที่เปนเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปน 
 อนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                 เหตุทุกเสกขัตติกนเหตุทุกนเสกขัตติกะ 
      [๒๔๗] ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนเสกขธรรม ที่เปนเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม ทีเ่ปนเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปน 
 เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                  เหตุทุกปริตตัตติกนเหตุทุกปริตตัตติกะ 
      [๒๔๘] ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนปริตต- 
 *ธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนมหัคคตธรรม ที่เปนเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม ที่เปนเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
            เหตุทุกปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกะ 



 

 

      [๒๔๙] ธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนปริตตารัมมณ- 
 *ธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม 
 ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม 
 ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   เหตุทุกหีนัตติกนเหตุทุกนหีนัตติกะ 
      [๒๕๐] ธรรมที่ไมใชหีนธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนหีนธรรม ที่เปนเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชมัชฌิมธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม ทีไ่มใชเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชปณีตธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนปณตีธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                 เหตุทุกมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกะ 
      [๒๕๑] ธรรมที่ไมใชมจิฉัตตนิยตธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยต- 
 *ธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม 
 ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม ที่ไมใชธรรม ทีไ่มใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอนยิตธรรม 
 ที่ไมใชเหตุ เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
             เหตุทุกมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกะ 
      [๒๕๒] ธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนมัคคารัมมณ- 
 *ธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม ที่เปนเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม ที่เปนเหตุ 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                เหตุทุกอุปปนนัตติกนเหตุทุกนอุปปนนัตติกะ 
      [๒๕๓] ธรรมที่เปนอนุปปนนธรรม ที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนุปปนน- 
 *ธรรม ที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย 
      ธรรมที่เปนอุปปาทิธรรม ที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปปาทธิรรม ที่ไมใช 
 เหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย 
                  เหตุทุกอตีตัตติกนเหตุทุกนอตีตัตติกะ 



 

 

      [๒๕๔] ธรรมที่เปนอตีตธรรม ที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอตีตธรรม 
 ที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย 
      ธรรมที่เปนอนาคตธรรม ที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชอนาคตธรรม ที่ไมใช 
 เหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย 
             เหตุทุกอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกะ 
      [๒๕๕] ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม 
 ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม 
 ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณ- 
 *ธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
           เหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
      [๒๕๖] ธรรมที่ไมใชอชัฌัตตารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอัชฌัตตา- 
 *รัมมณธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม 
 ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
               เหตุทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
      [๒๕๗] ธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเหตุ และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ 
 โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒๕๘] ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๒๕๙] ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม ที่เปนเหตุ เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอนทิัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ที่เปนเหตุ และธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๖๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
                สเหตุกทุกกุสลัตติกนสเหตุกทุกนกสุลัตติกะ 
      [๒๖๑] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนสเหตุก- 



 

 

 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนสเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอัพยากฤต ที่เปน 
 อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
            เหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๖๒] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชเหตุสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนเหตุ 
 สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต ที่เปน 
 เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
             เหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๖๓] ธรรมที่เปนกุศล ทีเ่ปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม 
 ที่ไมใชกุศล ที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย ม ี๑ นัย 
      ธรรมที่เปนกุศล ที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่เปนกุศล ที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
 กุศล ที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอเหตุกธรรม 
 และไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย ม ี๓ นัย 
      [๒๖๔] ธรรมที่เปนกุศล ทีเ่ปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรม 
 ที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๔ นัย 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย มี  ๕ นัย 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชนเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๖ นัย 
      [๒๖๕] ธรรมที่เปนกุศล ทีเ่ปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนกุศล 
 ที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุธรรม 
 และไมใชอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย ม ี๗ นัย 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชเหตุธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย มี ๘ นัย 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชกุศลที่ไมใชอเหตุกธรรม และที่ไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย 



 

 

      [๒๖๖] ธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชเหตุธรรมและไมใชอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
                   พึงจัดใหเปนวาระ ๙ โดยอุบายน้ี 
      [๒๖๗] ธรรมที่เปนอัพยากฤต ที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก 
 ธรรมที่ไมใชอพัยากฤต ที่ไมใชเหตุธรรมและไมใชอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
                       พึงจัดใหเปนวาระ  ๙ 
                             ฯลฯ 
      เหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะเหมือนกับเหตุและสเหตุกะ 
                             ฯลฯ 
                       พึงจัดใหเปนวาระ ๙ 
            นเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกนเหตุนสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๖๘] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชเหตุธรรมและไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 กุศลที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชเหตุธรรมและไมใชสเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอกุศล 
 ที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อัพยากฤต ที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
               สัปปจจยทุกกุสลัตติกนสัปปจจยทกุนกุสลัตติกะ 
      [๒๖๙] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอัปปจจยธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 สัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนสัปปจจย- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต ที่เปน 
 สัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                    สังขตทุกะเหมือนกับสัปปจจยะ 
               สนิทัสสนทุกกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๗๐] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนิทสัสนธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                       อกุศลก็แจกเหมือนกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต ที่เปน 
 อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                สัปปฏิฆทุกกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๗๑] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ทีเ่ปน 



 

 

 อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                       อัพยากตมูล มี ๑ นัย 
                   รูปทุกกุสลัตติกนรูปทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๗๒] ธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ทีเ่ปนอรูปธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนอรูปธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอรูปธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต ที่เปนรูปธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                 โลกิยทุกกุสลัตติกนโลกิยทกุนกุสลตัติกะ 
      [๒๗๓] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 โลกิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนโลกิยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชโลกยิธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต ที่เปนโลกยิ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
           เกนจิวิญเญยยทุกกุสลตัติกนเกนจิวิญเญยยทกุนกุสลตัติกะ 
      [๒๗๔] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปน 
 เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต 
 ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
                 อาสวทุกกุสลัตติกโนอาสวทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๗๕] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล 
 ที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศลที่เปนอาสวธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต 
 ที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                 สาสวทุกกุสลัตติกนสาสวทุกนกุสลตัติกะ 



 

 

      [๒๗๖] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนอนาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนสาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต ที่เปน 
 สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
            อาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๗๗] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปน 
 อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอพัยากฤต 
 ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
             อาสวสาสวทุกกุสลัตติกนอาสวสาสวทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๗๘] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 กุศล ที่เปนสาสวะ แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล 
 ที่เปนอาสวะและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอนาสวะและไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต ที่เปนสาสวะแตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                      อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
       นวโคจฉกะ อยูในระหวางโดยปริยายแหงโลกุตตระ ธรรม ๕ อยางน้ี ยอมไมได 
 หัวขอปจจัย ธรรมเหลาน้ีจะไมมีก็หาไม เปนแตไมแสดงใหปรากฏเทาน้ัน 
                   อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ 
                  อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๗๙] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่เปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนกุศล ที่เปนอาสววิปปยตุตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่เปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล 
 ที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่เปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อกุศล ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่เปนอาสววิปปยตุตะ แตไมใชสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อัพยากฤต ที่เปนอาสววิปปยตุตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
                ฉโคจฉกทุกกสุลัตติกฉโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๘๐] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่ไมใช 
 สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชคนัถธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชโอฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่ไมใชโอฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชโยคธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่ไมใชโยคธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชนวีรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนกศุล ที่ไมใชนีวรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่ไมใชปรามาสธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
               สารัมมณทุกกุสลัตติกนสารัมมณทกุนกุสลัตติกะ 
      [๒๘๑] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนสารัมมณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                  จิตตทุกกุสลัตติกนจิตตทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๘๒] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนจิตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนจิตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต 
 ที่ไมใชจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                เจตสิกทุกกุสลัตติกนเจตสิกทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๘๓] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ทีเ่ปนเจตสิก- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนเจตสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต ที่เปน 



 

 

 อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
            จิตตสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลตัติกะ 
      [๒๘๔] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปน 
 จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
             จิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๘๕] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เปนกศุล ที่เปน 
 จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ทีเ่ปนจิตต- 
 *สังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
            จิตตสมุฏฐานทุกกุสลัตติกโนจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๘๖] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 กุศล ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล 
 ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
               จิตตสหภูทุกกุสลัตติกโนจิตตสหภูทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๘๗] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนจิตตสหภู- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
           จิตตานุปริวัตติทุกกุสลัตติกโนจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๘๘] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปน 
 จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
                   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ 
                  โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกะ 



 

 

      [๒๘๙] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล 
 ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลัตติกะ 
                โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๙๐] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อกุศล ที่เปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
                จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ 
             โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกทุกะ 
      [๒๙๑] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนกุศล ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อกุศล ที่เปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
               อัชฌัตติกทุกกุสลัตติกนอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๙๒] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอชัฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนพาหิรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนอัชฌัตติก- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนพาหิรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
                อุปาทาทุกกุสลัตติกนอุปาทาทุกนกสุลัตติกะ 
      [๒๙๓] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล 
 ที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอปุาทาธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่ไมใช 
 อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
               อุปาทินนทุกกุสลัตติกนอุปาทินนทกุนกุสลัตติกะ 
      [๒๙๔] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนอนุปปาทินน- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๑ นัย เหมือนกัน 
          อุปาทานโคจฉกทกุกุสลตัติกโนอุปาทานโคจฉกทกุนกสุลัตติกะ 
      [๒๙๕] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่ไมใช 
 อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่ไมใชอุปาทาน- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
            กิเลสโคจฉกทุกกสุลัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๙๖] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชกเิลสธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่ไมใช 
 กิเลสธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                    ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ 
                   นทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๙๗] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล 
 ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปน 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชธรรม ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
          ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๙๘] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนกุศล ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปน 
 ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
                   ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ 
                 นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ 
      [๒๙๙] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 กุศล ที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล 
 ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต 



 

 

 ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
            ในอัพยากตวารทุกแหง พึงนับดวยสามารถแหงปจจัย 
                  ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ 
                 นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลตัติกะ 
      [๓๐๐] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล 
 ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล 
 ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๒ นัย เหมือนกัน 
                สวิตักกทุกกุสลัตติกนสวิตักกทุกนกุสลัตติกะ 
      [๓๐๑] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนสวิตักกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
                สวิจารทุกกุสลัตติกนสวิจารทุกนกุสลัตติกะ 
      [๓๐๒] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนสวิจาร- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
                 สัปปติกทุกกุสลัตติกนสัปปติกนกุสลัตติกะ 
      [๓๐๓] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสัปปติกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ทีเ่ปน 
 สัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอปัปติกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนอัปปติกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสัปปติกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนสปัปติกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอัปปติกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนอัปปติกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
               ปติสหคตทุกกุสลัตติกนปติสหคตทุกนกุสลัตติกะ 
      [๓๐๔] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 



 

 

 ปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนปติสหคต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
               สุขสหคตทุกกุสลัตติกนสุขสหคตทุกนกุสลัตติกะ 
      [๓๐๕] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสขุสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่ไมใชสขุสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสขุสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนสขุสหคตธรรม 
 และธรรมที่เปนกุศล ที่ไมใชสขุสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนสุขสหคต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล 
 ที่ไมใชสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
           อุเบกขาสหคตทุกกุสลัตติกนอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติกะ 
      [๓๐๖] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกศุล ที่เปน 
 อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนกุศล 
 ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปน 
 อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล 
 ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน 
              กามาวจรทุกกุสลัตติกนกามาวจรทุกนกุสลัตติกะ 
      [๓๐๗] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่ไมใช 
 กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปน 
 กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 



 

 

                       อัพยากตมูล มี ๒ นัย 
               รูปาวจรทุกกุสลัตติกนรูปาวจรทุกนกุสลัตติกะ 
      [๓๐๘] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ทีเ่ปน 
 รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เปนกศุล ที่ไมใช 
 รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่ไมใช 
 รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                       อัพยากตมูล มี ๒ นัย 
              อรูปาวจรทุกกุสลัตติกนอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกะ 
      [๓๐๙] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล 
 ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                       อัพยากตมูล มี ๒ นัย 
              ปริยาปนนทุกกุสลัตติกนปริยาปนนทุกนกุสลัตติกะ 
      [๓๑๐] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 ปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
     ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนอปริยา- 
 *ปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
     ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ทีเ่ปน 
 ปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                       อัพยากตมูล มี ๒ นัย 
                นิยยานิกทุกกุสลัตติกนนิยยานิกทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๑๑] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ทีเ่ปน 
 นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชนยิยานิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนอนิยยานิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนอนิยยานิก- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                       อัพยากตมูล มี ๒ นัย 
                  นิยตทุกกุสลัตติกนนิยตทุกนกุสลัตติกะ 
      [๓๑๒] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชนิยตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนกุศล ที่เปนนิยตธรรม 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชนยิตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนอนิยตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนนิยตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนอนิยตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
                       อัพยากตมูล มี ๒ นัย 
                สอุตตรทุกกุสลัตติกนสอุตตรทุกนกุสลัตติกะ 
      [๓๑๓] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ทีเ่ปน 
 สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนอนตุตรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนสอตุตรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                       อัพยากตมูล มี ๒ นัย 
                  สรณทุกกุสลัตติกนสรณทุกนกุสลัตติกะ 
      [๓๑๔] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสรณธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนกุศล ที่เปนอรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนสรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๓๑๕] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต ที่เปน 
 อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต ที่เปนอรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๑๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒ 
            สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร 
      [๓๑๗] ธรรมที่เปนอัพยากฤต ที่เปนอรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัพยากฤต 
 ที่ไมใชอรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต ที่เปนอรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใช 
 สรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๓๑๘] ในอารัมมณปจจัย             มีวาระ    ๒ 



 

 

            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒ 
                 สรณทุกเวทนาตตกินสรณทุกนเวทนาตติกะ 
      [๓๑๙] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม และธรรมทีไ่มใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่เปนอรณธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๔ นัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๔ นัย 
                 สรณทุกวิปากัตติกนสรณทุกนวิปากัตติกะ 
      [๓๒๐] ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม 
 ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนววิปาก- 
 *นวิปากธัมมธรรม ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                    สรณทุกอุปาทินนปุาทานิยัตติกะ 
                   นสรณทุกนอุปาทนินุปาทานิยัตติกะ 
      [๓๒๑] ธรรมที่ไมใชอุปาทนินุปาทานิยธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนอรณธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทิน- 
 *นุปาทานิยธรรม ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                    สรณทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
                   นสรณทุกนสังกิลฏิฐสังกิเลสิกัตติกะ 
      [๓๒๒] ธรรมที่ไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 



 

 

 สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ทีไ่มใชสรณธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอสังกิลิฏฐ- 
 *สังกิเลสิกธรรม ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ทีเ่ปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                สรณทุกสวิตักกัตติกนสรณทุกนสวตัิกกัตติกะ 
      [๓๒๓] ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๔ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอวตัิกกอวิจารธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                   สรณทุกปติตติกนสรณทุกนปติตติกะ 
      [๓๒๔] ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนปติสหคต- 
 *ธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนปติสหคตธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม 
 ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเุบกขาสหคต- 
 *ธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๔ นัย 
                 สรณทุกทัสสนัตติกนสรณทุกนทสัสนัตติกะ 
      [๓๒๕] ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนอรณธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                  สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 



 

 

                 นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
      [๓๒๖] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๑ นัย 
              สรณทุกอาจยคามิตติกนสรณทุกนอาจยคามิตติกะ 
      [๓๒๗] ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาจยคาม-ิ 
 *ธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                 สรณทุกเสกขัตติกนสรณทุกนเสกขัตติกะ 
      [๓๒๘] ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนเสกขธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม ที่เปน 
 อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนเนวเสกขานา- 
 *เสกขธรรม ทีเ่ปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                 สรณทุกปริตตัตติกนสรณทุกนปริตตัตติกะ 
      [๓๒๙] ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนมหัคคตธรรม ที่เปน 
 อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
            สรณทุกปริตตารัมมณัตติกนสรณทุกนปริตตารัมมณัตติกะ 
      [๓๓๐] ธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 ปริตตารัมมณธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณ- 



 

 

 *ธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี  ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัปปมาณารัม- 
 *มณธรรม ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                   สรณทุกหีนัตติกนสรณทุกนหีนัตติกะ 
      [๓๓๑] ธรรมที่ไมใชหีนธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนหีนธรรม ที่เปน 
 สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชมัชฌิมธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนมัชฌมิธรรม ที่เปน 
 อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชปณีตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนปณีตธรรม ที่เปนอรณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                สรณทุกมิจฉัตตัตติกนสรณทุกนมจิฉัตตัตติกะ 
      [๓๓๒] ธรรมที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนมิจฉัตต- 
 *นิยตธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิยตธรรม ที่เปน 
 สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
             สรณทุกมัคคารัมมณัตติกนสรณทุกนมัคคารัมมณัตติกะ 
      [๓๓๓] ธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนมัคคารัม- 
 *มณธรรม ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม ที่เปน 
 อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                สรณทุกอุปปนนนัตติกนสรณทุกนอุปปนนัตติกะ 
      [๓๓๔] ธรรมที่เปนอนุปปนนธรรม ที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
 อนุปปนนธรรม ที่ไมใชสรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๔ นัย 
      ธรรมที่เปนอุปปาทิธรรม ที่เปนอรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุปาทิธรรม ที่ไมใช 
 อรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๒ นัย 
              สรณทุกอตีตัตติกนสรณทุกนอตีตัตติกะ 
      [๓๓๕] ธรรมที่เปนอตีตธรรม ที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชอตีตธรรม 
 ที่ไมใชสรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๔ นัย 
                  อนาคตธรรม ก็เหมือนกับอตีตธรรม 



 

 

              สรณทุกอตีตารัมมณัตตินสรณทุกนอตีตารัมมณัตติกะ 
      [๓๓๖] ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอตีตารัม- 
 *มณธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนาคตารัมมณ- 
 *ธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนปจจุปปนนา- 
 *รัมมณธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
           สรณทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกนสรณทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
      [๓๓๗] ธรรมที่ไมใชอัชฌตัตารัมมณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม 
 ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
               สรณสทุกสนิทัสสนัตติกนสรณทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
      [๓๓๘] ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๓๓๙] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม ที่เปนสรณธรรม และธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๔๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓ 
      [๓๔๑] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอรณธรรม เกดิขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      [๓๔๒] ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      [๓๔๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย           มีวาระ    ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย        มี "      ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย           มี "      ๓ 



 

 

            สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร 
      [๓๔๔] ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๓๔๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒ 
            ในอธิปติปจจัย               มี "      ๒ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๓ 
      [๓๔๖] ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาต- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๓๔๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย           มีวาระ    ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย        มี "      ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย           มี "      ๓ 
      ปญหาวารในกุสลัตติกะฉนัใด พึงใหพิสดารฉันนั้น 
                   อนุโลมปจจนียทุกตัติกปฏฐาน จบ. 
                     อนุโลมปจจนียติกทุกปฏฐาน 
                  กุสลัตติกเหตุทุกนกุสลัตติกนเหตุทุกะ 
      [๓๔๘] นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เปนกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ที่เปน 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๓๔๙] นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอกุศล 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย. 
      [๓๕๐] นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เปน 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๓๕๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
            ในอารัมมณปจจัย             มีวาระ     ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มีวาระ     ๙ 
      [๓๕๒] นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยเหตุธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 อารัมมณปจจัย 
      [๓๕๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย        มีวาระ     ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย          มีวาระ    ๑๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย        มีวาระ     ๙ 
      สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร 
      [๓๕๔] เหตุธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล โดยเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล โดยเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต โดยเหตุปจจัย 
 มี ๕ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล โดยเหตุปจจัย 
 มี ๕ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนอัพยากฤต เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล โดยเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      [๓๕๕] เหตุธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล โดยอารัมมณปจจัย 
      [๓๕๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
            ในอารัมมณปจจัย             มีวาระ    ๑๘ 
            ในอวิคตปจจัย               มีวาระ    ๑๓ 
      ปญหาวาร ก็พึงใหพิสดาร 
      [๓๕๗] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๓๕๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 



 

 

            ในอารัมมณปจจัย             มีวาระ    ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มีวาระ    ๙ 
      ในปจจัยทั้งปวงก็มีวาระ ๙ 
                กุสลัตติกสเหตุกทุกนกุสลัตติกนสเหตุกทุกะ 
      [๓๕๙] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปน 
 กุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนกุศล เกดิขึ้น เพราะปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๓๖๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
            ในอารัมมณปจจัย             มีวาระ     ๓ 
            ในอวิคตปจจัย               มีวาระ    ๑๑ 
      สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกบัปฏิจจวาร 
      [๓๖๑] ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 ที่ไมใชกุศล โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม ที่ไมใช 
 อกุศล โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล 
 และธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล โดยเหตุปจจัย ม ี๓ นัย 
      ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใช 



 

 

 อกุศล โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใช 
 กุศล โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใช 
 กุศล และธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 ที่ไมใชกุศล โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ 
 ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย. 
      [๓๖๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
            ในรัมมณปจจัย               มีวาระ    ๑๕ ฯลฯ 
            ในอวิคตปจจัย               มีวาระ    ๑๑ 
      [๓๖๓] ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยธรรมที่เปนอเหตุกธรรม ที่เปน 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนอเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
 อาศัยธรรมที่เปนอเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยธรรมที่เปนอเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย. 
      [๓๖๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๖ 
            ในอารัมมณปจจัย             มีวาระ    ๖ 
            ในอวิคตปจจัย               มีวาระ    ๖ 
            กุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๓๖๕] ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่เปนกศุล เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย เหมือนสเหตุกทุกะ 
             กุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ 



 

 

      [๓๖๖] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เหตุธรรม 
 และสเหตุกธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนเหตุ- 
 *ธรรม และสเหตุกธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล ธรรมที่ไมใชเหตุ- 
 *ธรรม และไมใชอเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่ 
 เปนกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 และสเหตุกธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกศุล 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกศุล และ 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกศุล อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 และสเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย. 
      [๓๖๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
      [๓๖๘] ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอพัยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล และ 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอพัยากฤต 
      อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยธรรมที่เปนสเหตุก- 
 *ธรรม แตไมใชนเหตุธรรม ที่เปนอกุศล ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอพัยากฤต อาศัยธรรมที่เปน 
 สเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม ที่เปนอกุศล ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกศุล และธรรมทีไ่มใชอเหตุก- 
 *ธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม 
 ที่เปนอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกศุล 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกศุล และ 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุ 



 

 

 ปจจัย มี ๓ นัย. 
      [๓๖๙] ในปจจัย                    มีวาระ    ๙ 
                     กุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ 
                   นกุสลัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๓๗๐] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล และ 
 ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมมปปยุตตธรรม ที่เปนกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุ 
 ปจจัย มี ๓ นัย 
      หมวดอกุศล ก็พึงแจก ๓ นัย 
      หมวดอัพยากฤต ก็พึงแจก ๓ 
      รวมเปน ๙ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล และ 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุที่เปนกศุล ฯลฯ มี ๓ นัย 
      อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม ที่เปนอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย 
      อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม ที่เปนอัพยากฤต มี ๓ นัย 
 รวมเปน ๙ นัย ฯลฯ 
             กุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๓๗๑] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกศุล 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม ที่เปนกศุล ฯลฯ 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกศุล 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม ที่เปนอพัยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกศุล 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกศุล 
      อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม ที่เปนอพัยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุ 
 ปจจัย มี ๓ นัย 
               กุสลัตติกสัปปจจยทุกนกุสลัตติกนสัปปจจยทุกะ 
      [๓๗๒] ธรรมที่เปนอัปปจจยธรรม ที่เปนอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจ- 
 *จยธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจัย 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปัปจจยธรรม ที่ไมใชกุศล 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปัปจจยธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปัปจจยธรรม ที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปัปจจยธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอปัปจจยธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล โดยอารัมมณปจจัย มี ๕ นัย 
      อสังขหธรรม ก็เชนเดียวกบัอัปปจจยธรรม 
               กุสลัตติกสนิทัสสนทุกนกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกะ 
      [๓๗๓] ธรรมที่เปนสนิทัสสนธรรม ที่เปนอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจัย 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      พึงทําใหเปนหัวขอปจจัย ๖ 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เปนกุศล ฯลฯ 
      หมวดอกุศล ก็แจก ๓ นัย หมวดอัพยากฤต ก็แจก ๓ นัย รวมเปน ๙ นัย 
                กุสลัตติกสัปปฏิฆทุกนกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกะ 
      [๓๗๔] ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      อาศัยธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย 
      หมวดกุศลอัปปฏิฆธรรม           ก็พึงแจก ๓ นัย 
      หมวดอกุศลอัปปฏิฆธรรม          ก็พึงแจก ๓ นัย 
      หมวดอัพยากฤตอัปปฏิฆธรรม       ก็พึงแจก ๓ นัย 
      อาศัยธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนกุศล และธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอัพยากฤต 
 มี ๓ นัย 



 

 

      อาศัยธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอกศุล และธรรมทีเ่ปนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอัพยา- 
 *กฤต มี ๓ นัย รวมเปน ๑๕ นัย 
                   กุสลัตติกรูปทุกนกุสลัตติกนรูปทุกะ 
      [๓๗๕] ธรรมที่ไมใชรูปธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชรูปธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชรูปธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชรูปธรรม ที่ไมใชอกศุล 
      อาศัยธรรมที่เปนรูปธรรม ที่เปนอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย 
      อาศัยธรรมที่เปนอรูปธรรม ที่เปนกุศล    ฯลฯ มี ๓ นัย 
      อาศัยธรรมที่เปนอรูปธรรม ที่เปนอกุศล   ฯลฯ มี ๓ นัย 
      อาศัยธรรมที่เปนอรูปธรรม ที่เปนอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย 
                         รวมเปน ๙ นัย 
                 กุสลัตติกโลกิยทุกนกุสลัตติกนโลกยิทุกะ 
      [๓๗๖] ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนโลกิธรรม ที่เปน 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม ที่ไมใชอกุศล ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม ที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม ที่ไมใชอกุศล ฯลฯ 
 มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม ที่ไมใชกุศล 
 อาศัยธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม ที่ไมใชอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      อาศัยธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
           กุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ 
      [๓๗๗] ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม       ที่ไมใชอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม       ที่ไมใชอัพยากฤต 
      อาศัยธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม    ที่เปนกุศล ฯลฯ 
      เกนจิวิญเญยยธรรม มี ๓ นัย         รวมเปน ๑๙ นัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม       ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม       ที่ไมใชอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม       ที่ไมใชอัพยากฤต 
      อาศัยธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม    ที่เปนกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      โดยอุบายน้ี ในเกนจิวิญเญยยธรรม พึงจําแนกเปนหัวขอปจจัย ๑๙ 
                 กุสลัตติกอาสวทุกนกุสลัตติกนอาสวทุกะ 
      [๓๗๘] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      อาศัยธรรมที่เปนอาสวธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปน 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
      ธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                 กุสลัตติกสาสวทุกนกุสลัตติกนสาสวทุกะ 
      [๓๗๙] อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม ที่เปนอัพยากฤต ฯลฯ เหมือนโลกยิทุกะ ฯลฯ 
             กุสลัตติกอาสวสัมปยตุตทุกนกุสลัตติกนสัมปยุตตทุกะ 
      [๓๘๐] ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 



 

 

      อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
              กุสลัตติกอาสวสาสวทุกนกุสลัตติกนอาสวสาสวทกุะ 
      [๓๘๑] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชอพัยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชกศุล และ 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชอพัยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชกศุล และ 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชอกุศล 
      อาศัยธรรมที่เปนอาสวธรรม และสาสวธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
                   กุสลัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
                  นกุสลัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๓๘๒] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      อาศัยที่เปนอาสวธรรม และเปนอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุ 
 ปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
      ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
      อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   กุสลัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 
                   นกุสลัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 



 

 

      [๓๘๓] อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เปนอัพยากฤต ฯลฯ 
                       เหมือนโลกิยทกุวาระ 
                กุสลัตติกฉโคจฉกทกุนกุสลัตติกฉโคฉกทุกะ 
      [๓๘๔] อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม ที่เปนอกุศล ฯลฯ คันถ ฯลฯ โอฆ ฯลฯ 
 โยค ฯลฯ นีวรณ ฯลฯ ปรามาส ฯลฯ 
               กุสลัตติกสารัมมณทกุนกุสลัตติกนสารัมมณทุกะ 
      [๓๘๕] ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนสารัมมณธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนสารัมมณธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยธรรมที่เปนสารัมมณธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนสารัมมณธรรม ที่เปนอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนสารัมมณธรรม ที่เปนอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่เปนอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนสารัมมณธรรม ที่เปน 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๓๘๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ    ๙ 
      [๓๘๗] ธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมทีเ่ปนอนารัมมณธรรม ที่เปน 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม ที่ไมใช 
 อกุศล อาศัยธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๘๘] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                  กุสลัตติกจิตตทุกนกุสลัตติกนจิตตทุกะ 
      [๓๘๙] ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมทีเ่ปนจิตตธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนจติตธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนจิตตธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
 อาศัยธรรมที่เปนจิตตธรรม ที่เปนกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัย 
 ธรรมที่เปนจิตตธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนจติตธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนจิตตธรรม ที่เปนอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
 อาศัยธรรมที่เปนจิตตธรรม ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
 อาศัยธรรมที่เปนจิตตธรรม ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตธรรม ที่เปนอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนจติตธรรม ที่เปนอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัย 
 ธรรมที่เปนจิตตธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      [๓๙๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑๓ 
      [๓๙๑] ธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใชจิตตธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชจิตต 
 ธรรม ที่ไมใชอพัยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชจติตธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่เปน 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม 



 

 

 ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใช 
 จิตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
 ที่อาศัยธรรมทีไ่มใชจิตตธรรมที่เปนอัพยากฤต มี ๓ นัย 
      [๓๙๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๙ 
                กุสลัตติกเจตสิกทุกนกุสลัตติกนเจตสิกทุกะ 
      [๓๙๓] ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม ที่เปน 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชอัพยา- 
 *กฤต อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม ที่เปนกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม ที่เปนอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม ที่เปนอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
 อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม ที่เปนกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม ที่เปนอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม ที่เปนอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๓๙๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑๓ 
      ในอเจตสิกธรรม    มีวาระ  ๙ 



 

 

            กุสลัตติกจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ 
      [๓๙๕] ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตต- 
 *ธรรม ที่เปนกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนจติตสัมปยุตตธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม 
 ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนสัมปยตุตธรรม ที่เปน 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      [๓๙๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
            ในจิตตวิปปยุตตธรรม          มี "       ๓ 
             กุสลัตติกจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ 
      [๓๙๗] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชอกศุล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เปน 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนสังสัฏฐธรรม ที่เปน 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชอกศุล และธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

 มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชอกศุล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม 
 ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมทีเ่ปนจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เปน 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม 
 ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใช 
 อกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมทีเ่ปนจิตตสังสัฏฐธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชอกศุล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      [๓๙๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
              กุสลัตติกจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกนจิตตสมุฏฐานทุกะ 
      [๓๙๙] ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐาน 
 ธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชอกศุล และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
 ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชอพัยากฤต อาศัยธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
 ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชกศุล และธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๐๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๙ 
      [๔๐๑] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชอกศุล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เปนอกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใช 
 จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๐๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑๓ 
               กุสลัตติกจิตตสหภูทุกนกุสลัตติกนจิตตสหภูทุกะ 
      [๔๐๓] ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม ที่เปน 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม ที่เปน 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๐๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑๓ 
      [๔๐๕] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 จิตตสหภูธรรม ที่เปนกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภู- 
 *ธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๐๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๑๓ 
                  กุสลัตติกจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกะ 
                        นจิตตานุปริวัตติทุกะ 
      [๔๐๗] อาศัยธรรมที่เปนจติตานุปริวัตติธรรม ที่เปนกุศล ฯลฯ มี ๑๓ นัย 



 

 

      อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ที่เปนกุศล ฯลฯ มี ๑๓ นัย 
      นี้เปนสวนยอ 
                    ทั้ง ๓ ทุกะ เหมือนกับจิตตทุกะ 
               กุสลัตติกอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกนอัชฌัตติกทุกะ 
      [๔๐๘] อาศัยธรรมที่เปนอชัฌัตติกธรรม ที่เปนกุศล ฯลฯ เหมือนจิตตทุกะ 
      ธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนพาหิรธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                 กุสลัตติกอุปาทาทุกนกุสลัตติกนอุปาทาทุกะ 
      [๔๐๙] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยธรรมที่เปนอุปาทาธรรม ที่เปน 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอปุาทาธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย รวม ๙ นัย 
               กุสลัตติกอุปาทินนทกุนกุสลัตติกนอุปาทินนทุกะ 
      [๔๑๐] ธรรมที่ไมใชอุปาทนินธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอุปาทนินธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอุปาทินนธรรม ที่เปน 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม ที่ไมใช 
 อกุศล อาศัยธรรมที่เปนอุปาทนินธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
              กุสลัตติกทวิโคจฉกทกุนกุสลัตติกนทวิโคจฉกทกุะ 
      [๔๑๑] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานธรรม 
 ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม ทีไ่มใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนกิเลสธรรม ที่เปนอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                    กุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
                   นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
      [๔๑๒] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอกศุล อาศัยธรรมที่เปน 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนน- 
 *ปหาตัพพธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชทัสสเนน- 
 *ปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๔๑๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
      [๔๑๔] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม ที่เปนอพัยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๑๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
                    กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ 
                    กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ 
      [๔๑๖] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๔๑๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
      [๔๑๘] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๑๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
                  กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                 นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๔๒๐] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปน 
 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๒๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
      [๔๒๒] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๒๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๖ 
                  กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 



 

 

                 นกุสลัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๔๒๔] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปน 
 ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๒๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
      [๔๒๖] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอพัยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๒๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๖ 
                กุสลัตติกสวิตักกทุกนกุสลัตติกนสวิตักกทุกะ 
      [๔๒๘] ธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกธรรม ที่เปน 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๒๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๔๓๐] ธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอวิตักกธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๓๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
                กุสลัตติกสวิจารทุกนกุสลัตติกนสวิจารทุกะ 
      [๔๓๒] ธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนสวิจารธรรม ที่เปน 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๓๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๔๓๔] ธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอวิจารธรรม ที่เปน 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๓๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
                        กุสลัตติกสัปปติกทุกะ 
                       นกุสลัตติกนสัปปติกทุกะ 
      [๔๓๖] ธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนสัปปติกธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๓๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๔๓๘] ธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอัปปติกธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๓๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
               กุสลัตติกปติสหคตทุกนกุสลัตติกนปติสหคตทุกะ 
      [๔๔๐] ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนปติสหคตธรรม 



 

 

 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๔๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๔๔๒] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ปติสหคตธรรม ที่เปนกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๔๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
               กุสลัตติกสุขสหคตทุกนกุสลัตติกนสุขสหคตทุกะ 
      [๔๔๔] ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๔๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๔๔๖] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สุขสหคตธรรม ที่เปนกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๔๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
           กุสลัตติกอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ 
      [๔๔๘] ธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอุเบกขา- 
 *สหคตธรรม ที่เปนกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๔๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๔๕๐] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๕๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
              กุสลัตติกกามาวจรทุกนกุสลัตติกนกามาวจรทุกะ 
      [๔๕๒] ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนกามาวจรธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
                กุสลัตติกรูปาวจรทุกนกุสลัตติกนรูปาวจรทุกะ 
      [๔๕๓] ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
               กุสลัตติกอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกอรูปาวจรทุกะ 
      [๔๕๔] ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใช 



 

 

 อรูปาวจรธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
              กุสลัตติกปริยาปนนทุกนกุสลัตติกนปริยาปนนทุกะ 
      [๔๕๕] ธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนปริยาปนน- 
 *ธรรม ที่เปนอพัยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมทีเ่ปนอปริยาปนนธรรม ที่เปน 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
                กุสลัตติกนิยยานิกทกุนกุสลัตติกนนิยยานิกทกุะ 
      [๔๕๖] ธรรมที่ไมใชนยิยานิกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิยยานกิธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนอนิยยานิกธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                  กุสลัตติกนิยตทุกนกุสลัตติกนนิยตทุกะ 
      [๔๕๗] ธรรมที่ไมใชนิยตธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยธรรมที่เปนนิยตธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนอนิยตธรรม ที่เปน 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
                กุสลัตติกสอุตตรทุกนกุสลัตติกนสอุตตรทุกะ 
      [๔๕๘] ธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนสอุตตรธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอนุตตรธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
                  กุสลัตติกสรณทุกนกุสลัตติกนสรณทุกะ 
      [๔๕๙] ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอกศุล อาศัยธรรมที่เปนสรณธรรม ที่เปน 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนสรณธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัย 
 ธรรมที่เปนสรณธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนอรณธรรม ที่เปนอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอรณธรรม ที่เปนอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 



 

 

 อาศัยธรรมที่เปนอรณธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                เวทนาตติกเหตุทุกนเวทนาตติกนเหตุทุกะ 
      [๔๖๐] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปน 
 ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๔๖๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๑ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๒๑ 
            ในปจจัยทั้งปวง              มี "      ๒๑ 
      [๔๖๒] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุ- 
 *ธรรมที่เปนสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชนเหตุ- 
 *ธรรม ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๖๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                 วิปากัตติกเหตุทุกนวิปากัตติกนเหตุทุกะ 
      [๔๖๔] นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธมัมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม เกิดขึน้ 



 

 

 เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธมัมธรรม อาศัย 
 เหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธมัมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนวิปากธมัมธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธมัมธรรม อาศัย 
 เหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนเนววปิากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธมัมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวปิากธัมมธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๖๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑๓ 
      [๔๖๖] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชวปิากธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใช 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชวิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชวิปากธรรม และธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนวิปากธมัมธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชวิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนเนววปิากนวิปาก- 
 *ธัมมธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชวิปากธรรม และธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 วิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนเนววปิากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม 
 และนเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๖๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๔ 
                    อุปาทินนุปาทานิยัตติกเหตุทุกะ 
                   นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนเหตุทุกะ 
      [๔๖๘] นเหตุธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทา- 
 *นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอนุปาทนินุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิย- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอนุปาทนินอนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิย- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และนเหตุธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทา- 
 *นิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอนุปาทนินุปาทานิยธรรม และนเหตุธรรมที่ไมใชอนปุาทินนอนุปาทา- 
 *นิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิย- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิย- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๔๖๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๔๗๐] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๗๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 



 

 

                    สังกิลิฏฐสังกิเลสิกตัติกเหตุทุกะ 
                   นสังกิลิฏฐสังกิเลสกิัตติกนเหตุทุกะ 
      [๔๗๒] นเหตุธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐ- 
 *สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๗๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๔๗๔] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๔๗๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
                   สวิตักกเหตุทุกนสวิตักกนเหตุทุกะ 
      [๔๗๖] นเหตุธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๗๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๕ 
      [๔๗๘] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๗๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๘ 
                   ปติตติกเหตุทุกนปติตติกนเหตุทุกะ 
      [๔๘๐] นเหตุธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๘ 
      [๔๘๒] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่เปนปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๘ 
                 ทัสสนัตติกเหตุทุกนทัสสนัตติกนเหตุทุกะ 
      [๔๘๔] นเหตุธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนทัสสเนน- 
 *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๔๘๖] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
                  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกเหตุทุกะ 
                 นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ 
      [๔๘๘] นเหตุธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนทัสส- 
 *เนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๔๘๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๖ 
      [๔๙๐] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๙๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๙ 
              อาจยคามิตติกเหตุทุกนอาจยคามิตติกนเหตุทุกะ 
      [๔๙๒] นเหตุธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๙๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๔๙๔] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอาจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๙๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
                 เสกขัตติกเหตุทุกนเสกขัตติกนเหตุทุกะ 
      [๔๙๖] นเหตุธรรมที่ไมใชเสกขธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนเสกขธรรม เกดิขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๙๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๔๙๘] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนเสกข- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๙๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
                 ปริตตัตติกเหตุทุกนปริตตัตติกนเหตุทุกะ 
      [๕๐๐] นเหตุธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๐๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๕๐๒] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชปริตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนปริตต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๐๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ  ๑๔ 
            ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ 
      [๕๐๔] นเหตุธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๐๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ  ๒๑ 
      [๕๐๖] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๐๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
                   หีนัตติกเหตุทุกนหีนัตติกนเหตุทุกะ 



 

 

      [๕๐๘] นเหตุธรรมที่ไมใชหีนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๕๐๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๕๑๐] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชมชัฌิมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนหีนธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๑๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
                มิจฉัตตัตติกเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกะ 
      [๕๑๒] นเหตุธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนมิจฉตัตนิยตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๑๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
      [๕๑๔] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสมัมัตตนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๑๕] ในอวิคตปจจัย                มีวาระ     ๙ 
             มัคคารัมมณัตติกเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกะ 
      [๕๑๖] นเหตุธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๑๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๕ 
      [๕๑๘] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชมคัคเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๑๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑๓ 
                อุปปนนัตติกเหตุทุกนอุปปนนัตติกนเหตุทุกะ 
      [๕๒๐] เหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม โดย 
 เหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม และ 
 นเหตุธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๕๒๑] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
                  อตีตัตติกเหตุทุกนอตีตัตติกนเหตุทุกะ 
      [๕๒๒] เหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่ไมใชอตีตธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม โดย 
 เหตุปจจัย 



 

 

      [๕๒๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
             อตีตารัมมณัตติกเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ 
      [๕๒๔] นเหตุธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๒๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒๑ 
      [๕๒๖] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๒๗] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
                  อัชฌัตติกเหตุทุกนอัชฌัตติกนเหตุทุกะ 
      [๕๒๘] นเหตุธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอัชฌัตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๕๒๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๒ 
      [๕๓๐] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอัชฌัตต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอัชฌัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนพหิทธาธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๓๑] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๒ 
           อัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ 
      [๕๓๒] นเหตุธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๓๓] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๖ 
      [๕๓๔] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๓๕] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๒ 
               สนิทัสสนัตติกเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกะ 
      [๕๓๖] นเหตุธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      นเหตุธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๕๓๗] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๖ 
      [๕๓๘] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๕๓๙] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
             สนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกนสเหตุกทุกะ 
      [๕๔๐] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๔๑] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๖ 
      [๕๔๒] ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอเหตุกธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๔๓] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
                    สนิทัสสนัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ 
                    นสนิทัสสนัตติกนเหตุสัมปยุตทุกะ 
      [๕๔๔] ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยเหตุ- 
 *สัมปยุตตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชเหตุ- 
 *สัมปยุตตธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๔๕] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๖ 
      [๕๔๖] ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุ- 
 *วิปปยุตตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๕๔๗] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
                     สนิทัสสนัตติกเหตุสเหตุกทุกะ 
                    นสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๕๔๘] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรมและไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนเหตุและสเหตุกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๔๙] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
      [๕๕๐] ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๕๑] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
                   สนิทัสสนัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
                  นสนิทัสสนัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๕๕๒] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๕๓] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
      [๕๕๔] ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๕๕] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
          สนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุนสเหตุกทุกะ 
      [๕๕๖] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรมที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๕๕๗] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๖ 
      [๕๕๘] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๕๙] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
                      สนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกะ 
                     นสนิทัสสนัตติกนสนิทัสสนทุกะ 
      [๕๖๐] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนธรรม ที่ไมใชอสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 อนิทัสสนธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๕๖๑] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๙ 
             สนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกนสนิทัสสนัตติกนสัปปฏิฆทุกะ 
      [๕๖๒] ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆ- 
 *ธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมทีไ่มใชสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๖๓] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
      [๕๖๔] ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมทีไ่มใชอัปปฏิฆ- 
 *ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๖๕] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๕ 
                สนิทัสสนัตติกรูปทุกนสนิทัสสนัตติกนรูปทุกะ 
      [๕๖๖] ธรรมที่ไมใชรูปธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยรูปธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๖๗] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
      [๕๖๘] ธรรมที่ไมใชอรูปธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยรูปธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรูปธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอรูปธรรมที่เปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชอรูปธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอรูปธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๕๖๙] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๖ 
            สนิทัสสนัตติกโลกิยทกุนสนิทัสสนัตติกนโลกิยทุกะ 
      [๕๗๐] ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๕๗๑] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๖ 
                    สนิทัสสนัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ 
                   นสนิทัสสนัตติกนเกนจิวิญเญยยทกุะ 
      [๕๗๒] ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 เกนจิวิญเญยยธรรม ที่เปนอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใช 
 เกนจิวิญเญยยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เปนอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และเกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๕๗๓] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑๘ 
      [๕๗๔] ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 เกนจินวิญเญยยธรรม ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๗๕] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑๘ 
              สนิทัสสนัตติกอาสวทุกนสนิทัสสนัตติกโนอาสวทุกะ 
      [๕๗๖] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวธรรมที่เปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๗๗] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๖ 
      [๕๗๘] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 



 

 

 ที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๗๙] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
              สนิทัสสนัตติกสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกนสาสวทุกะ 
      [๕๘๐] ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสาสวธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสาสวธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชสาสวธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสาสวธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๘๑] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
      [๕๘๒] ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอนาสว- 
 *ธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๘๓] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๖ 
                    สนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ 
                   นสนิทัสสนัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๕๘๔] ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 อาสวสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสว- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใช 
 อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๘๕] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๖ 
      [๕๘๖] ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 



 

 

 อาสววิปปยุตตธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๘๗] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
                     สนิทัสสนัตติกอาสวสาสวทุกะ 
                    นสนิทัสสนัตติกนอาสวสาสวทกุะ 
      [๕๘๘] ธรรมที่ไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยอาสวะและสาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 อาสวะและสาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชอาสวะและไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวะและสาสว- 
 *ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๘๙] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๖ 
      [๕๙๐] ธรรมที่ไมใชอนาสวะ และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนสาสวะ แตไมใชอาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวะและไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนสาสวะ แตไมใชอาสวธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวะ และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม และธรรมที่ไมใชอนาสวะ และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยธรรมที่เปนสาสวะ แตไมใชอาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๙๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ ๓ 
                  สนิทัสสนัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
                 นสนิทัสสนัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๕๙๒] ธรรมที่ไมใชอาสวะ และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวะ และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวะ และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอาสวะ และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 



 

 

 ธรรมที่เปนอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๕๙๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๕๙๔] ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตะ และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตะ แตไมใชอาสวธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๙๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                  สนิทัสสนัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 
                 นสนิทัสสนัตติกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ 
      [๕๙๖] ธรรมที่เปนอาสววปิปยุตตะ แตไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เปนสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยตุตสาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๙๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๕๙๘] ธรรมที่เปนอาสววปิปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยตุตอนาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๙๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
             นสนิทัสสนัตติกโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกโคจฉกทกุะ 
      [๖๐๐] ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัญโญชน- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชคันถธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยคันถธรรม ที่เปน 



 

 

 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชโอฆธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยโอฆธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชโยคธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยโยคธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนีวรณธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยปรามาสธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
            สนิทัสสนัตติกสารัมมณทุกนสนิทัสสนัตติกนสารัมมณทุกะ 
      [๖๐๑] ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสารัมมณ- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสารัมมณธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชสารัมมณ- 
 *ธรรม อาศัยสารัมมณธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๐๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๖๐๓] ธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนารัมมณ- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๐๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
               สนิทัสสนัตติกจิตตทุกนสนิทัสสนัตติกโนจิตตทุกะ 
      [๖๐๕] ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๖๐๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๖๐๗] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชจิตตธรรม ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๐๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
             สนิทัสสนัตติกเจตสิกทุกนสนิทัสสนัตติกนเจตสิกทุกะ 



 

 

      [๖๐๙] ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเจตสิกธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเจตสิกธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเจตสิกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๑๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                    สนิทัสสนัตติกจิตตสัมปยุตตทุกะ 
                   นสนิทัสสนัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ 
      [๖๑๑] ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตต- 
 *สัมปยุตตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใช 
 จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนิทสัสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๑๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                     สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐทุกะ 
                    นสนิทัสสนัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ 
      [๖๑๓] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยจิตต- 
 *สังสัฏฐธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใช 
 จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๑๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                    สนิทัสสนัตติกจิตตสมุฏฐานทุกะ 
                   นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ 
      [๖๑๕] ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตต- 
 *สมุฏฐานธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๑๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 



 

 

            สนิทัสสนัตติกจิตตสหภูทุกนสนิทัสสนัตติกโนจิตตสหภูทุกะ 
      [๖๑๗] ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสหภู- 
 *ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๑๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                    สนิทัสสนัตติกจิตตานุปริวัตติทุกะ 
                  นสนิทัสสนัตติกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ 
      [๖๑๙] ธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๒๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                  สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 
                นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 
      [๖๒๑] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๒๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 
               นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 
      [๖๒๓] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๒๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
              สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
             นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
      [๖๒๕] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๒๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
            สนิทัสสนัตติกอัชฌัตติกทุกนสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตติกทุกะ 
      [๖๒๗] ธรรมที่ไมใชอชัฌัตติกธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌัตติก- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌตัติกธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใช 
 อัชฌัตติกธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌตัติกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๖๒๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๖๒๙] ธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยพาหิรธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๓๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๑ 
             สนิทัสสนัตติกอุปาทาทุกนสนิทัสสนัตติกนอุปาทาทุกะ 
      [๖๓๑] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอปุาทาธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๓๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๖๓๓] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชอปุาทาธรรม ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๖ นัย 
      [๖๓๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๘ 
            สนิทัสสนัตติกอุปาทินนทุกนสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนทุกะ 
      [๖๓๕] ธรรมที่ไมใชอุปาทนินธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินน- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใช 
 อุปาทินนธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๓๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                   สนิทัสสนัตติกอุปาทานโคจฉกทุกะ 
                 นสนิทัสสนัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ 
      [๖๓๗] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทาน- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๓๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                    สนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกะ 
                   นสนิทัสสนัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกะ 
      [๖๓๙] ธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม ที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยกิเลสธรรม 



 

 

 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๔๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                   สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
                  นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
      [๖๔๑] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอททิัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๔๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๖๔๓] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๔๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                   สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ 
                  นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ 
      [๖๔๕] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๔๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๖๔๗] ธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๔๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                 สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                 นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๖๔๙] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๕๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๖ 
      [๖๕๑] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๕๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                 สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                 นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๖๕๓] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๕๔] ในเหตุปจจัย                มวีาระ ๖ 
      [๖๕๕] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๕๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
             สนิทัสสนัตติกสวิตักกทุกนสนิทัสสนัตติกนสวิตักกทุกะ 
      [๖๕๗] ธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิตักกธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิตักกธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชสวิตักก- 
 *ธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิตักกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๕๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๖๕๙] ธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิตักกธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิตักกธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอวิตักก- 
 *ธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิตักกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๖๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
             สนิทัสสนัตติกสวิจารทุกนสนิทัสสนัตติกนสวิจารทุกะ 
      [๖๖๑] ธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิจารธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๖๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๖๖๓] ธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิจารธรรม 



 

 

 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิจารธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิจารธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๖๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
             สนิทัสสนัตติกสัปปติกทุกนสนิทัสสนัตติกนสัปปติกทุกะ 
      [๖๖๕] ธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปติกธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปติกธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมทีไ่มใชสัปปติก- 
 *ธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปติกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๖๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๖๖๗] ธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปติก- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปติกธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมทีไ่มใชอัปปติก- 
 *ธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปติกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๖๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
            สนิทัสสนัตติกปติสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกนปติสหคตทุกะ 
      [๖๖๙] ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยปติสหคต- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยปติสหคตธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชปติ- 
 *สหคตธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยปติสหคตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๗๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 



 

 

      [๖๗๑] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๗๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
            สนิทัสสนัตติกสุขสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกนสุขสหคตทุกะ 
      [๖๗๓] ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสุขสหคต- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๗๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๖๗๕] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๗๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                    สนิทัสสนัตติกอุเบกขาสหคตทุกะ 
                  นสนิทัสสนัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ 
      [๖๗๗] ธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 อุเบกขาสหคตธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุเบกขาสหคต- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใช 
 อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอเุบกขาสหคตธรรม ที่เปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๗๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๖๗๙] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๘๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
           สนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกนกามาวจรทุกะ 
      [๖๘๑] ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกามาวจรธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๘๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๖๘๓] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที ่
 ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๘๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 



 

 

             สนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกนรูปาวจรทุกะ 
      [๖๘๕] ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๘๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๖๘๗] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๘๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
             สนิทัสสนัตติกอรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกนอรูปาวจรทุกะ 
      [๖๘๙] ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๙๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๖๙๑] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๙๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
           สนิทัสสนัตติกปริยาปนนทุกนสนิทัสสนิตติกนปริยาปนนทุกะ 
      [๖๙๓] ธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยปริยา- 
 *ปนนธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๙๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๖๙๕] ธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยอปริยา- 
 *ปนนธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอปริยาปนนธรรม- 
 *ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอปริยา- 
 *ปนนธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอปริยาปนนธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๙๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
            สนิทัสสนัตติกนิยยานิกทุกนสนิทัสสนัตติกนนิยยานิกทุกะ 
      [๖๙๗] ธรรมที่ไมใชนยิยานิกธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๙๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๖๙๙] ธรรมที่ไมใชอนยิยานิกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิยยานกิ 
 ธรรมที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๐๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 



 

 

                สนิทัสสนัตติกนิยตทุกนสนิทัสสนัตติกนนิยตทุกะ 
      [๗๐๑] ธรรมที่ไมใชนยิตธรรม ที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนิยตธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๐๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๗๐๓] ธรรมที่ไมใชอนยิตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิยตธรรมที่ 
 เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๐๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
             สนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกนสนิทัสสนัตติกนสอุตตรทุกะ 
      [๗๐๕] ธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสอุตตรธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๐๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๐๗] ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนุตตรธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๐๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
               สนิทัสสนัตติกสรณทุกนสนิทัสสนัตติกนสรณทุกะ 
      [๗๐๙] ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสรณธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๑๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๗๑๑] ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอรณธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๑๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกบัปฏิจจวาร 
      [๗๑๓] อรณธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      อนุโลมก็ดี ปจจนียะกด็ี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ใน 
 กุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางน้ัน. 
                   อนุโลมปจจนียติกทุกปฏฐาน จบ. 
                     อนุโลมปจจนียติกัตติกปฏฐาน 
               กุสลัตติกเวทนาตติกนกุสลัตติกนเวทนาตติกะ 
      [๗๑๔] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรมที่เปนกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่เปนกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 



 

 

      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะ- 
 *เหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๗๑๕] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๗๑๖] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่เปนอพัยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๑๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๓ 
            ในอารัมมณปจจัย              มี  "  ๙ 
            ในอวิคตปจจัย                มี  "  ๑๓ 
      [๗๑๘] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๗๑๙] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรมที่เปนกุศล เกดิขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่เปนกศุล เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย มี ๓ นยั 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่เปนอพัยากฤต เกิดขึน้ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย ม ี๓ นัย 
      [๗๒๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย           มี  "  ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย             มี  "  ๑๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย              มี  "  ๙ 
      [๗๒๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กบัเหตุปจจัย มีวาระ ๙ 
      [๗๒๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙ 
      สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารก็ด ีสังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน 
 กับปฏิจจวาร 
      [๗๒๓] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล โดยเหตุปจจัย ฯลฯ 
            ในอารัมมณปจจัย                    มีวาระ ๑๘ 
                       ปญหาวารพึงใหพิสดาร 
      [๗๒๔] ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยทุกขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนอกศุล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๒๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
            ในอารัมมณปจจัย              มี  "  ๖ 
            ในอวิคตปจจัย                มี  "  ๘ 
      [๗๒๖] ธรรมที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยทกุขายเวทนาย 
 สัมปยุตตธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมป- 
 *ยุตตธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชทุกขายเวท- 
 *นายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น 



 

 

 ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      [๗๒๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ ๓ 
            สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
      [๗๒๘] ธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอทุกขม- 
 *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนที่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๒๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๓ 
            พึงใหพิสดารทุกวาร 
                กุสลัตติกวิปากัตติกนกุสลัตติกนวิปากัตติกะ 
      [๗๓๐] ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยวิปากธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๓๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๓๒] ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยวิปากธมัมธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยวิปากธัมมธรรม ที่เปนกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยวิปากธมัมธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชอกุศล 
 อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๓๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๗๓๔] ธรรมที่ไมใชเนววปิากนวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยเนววิปากนวิปาก- 
 *ธัมมธรรมทีเ่ปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปาก- 
 *ธัมมธรรม ทีไ่มใชอกุศล อาศัยเนววิปากนวปิากธัมมธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๗๓๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                    กุสลัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ 



 

 

                  นกุสลัตติกนอุปาทาทินนุปาทานิยตัติกะ 
      [๗๓๖] ธรรมที่ไมใชอุปาทนินุปาทานิยธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปน 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิย- 
 *ธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๓๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๓๘] อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทา- 
 *นิยธรรมที่ไมใชกุศล โดยอารัมมณปจจัย 
      อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนุปาทนินุปาทานิยธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล โดยอารัมมณปจจัย 
      อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนุปาทนินุปาทานิยธรรม 
 ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชอกุศล โดยอารัมมณปจจัย 
      ในอกุศลธรรม มี ๓ นัย 
      ในอัพยากฤต อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ม ี๓ นัย เหมือนกัน ฯลฯ 
      [๗๓๙] ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอนุปาทนินุปาทานิย- 
 *ธรรมที่เปนกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที ่
 เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๗๔๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                  นกุสลัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
                   กุสลัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
      [๗๔๑] ธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- 
 *ธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๔๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๔๓] ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยอสังกลิิฏฐสังกิเล- 
 *สิกธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๔๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๗๔๕] ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชอพัยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐ- 
 *สังกิเลสิกธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ทีไ่มใชกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ทีไ่มใชอกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ทีไ่มใชกุศล และธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิ- 
 *เลสิกธรรม ทีไ่มใชอัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ทีไ่มใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิ- 
 *เลสิกธรรม ทีไ่มใชอัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ทีไ่มใชกุศล และธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิ- 
 *เลสิกธรรม ทีไ่มใชอกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๗๔๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๗๔๗] ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสกิธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิ- 
 *เลสิกธรรม ทีเ่ปนกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๗๔๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
               กุสลัตติกสวิตักกัตติกนกุสลัตติกนสวิตักกัตติกะ 
      [๗๔๙] ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เปน 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๕๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๓ 
            ในกุศล                     มี  "  ๕ 
            ในอกุศล                    มี  "  ๕ 
            ในอัพยากฤต                 มี  "  ๓ 
      [๗๕๑] ธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๕๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๓ 
      [๗๕๓] ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ที่เปน 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ นัย 
      [๗๕๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ  ๖ 
                  กุสลัตติกปติตติกนกุสลัตติกนปติตติกะ 
      [๗๕๕] ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยปติสหคตธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 



 

 

      [๗๕๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๓ 
      [๗๕๗] ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยสุขสหคตธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๗๕๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๓ 
      [๗๕๙] ธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม ที่ 
 เปนกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๗๖๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๓ 
                กุสลัตติกทัสสนัตติกนกุสลัตตินนทัสสนัตติกะ 
      [๗๖๑] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอกศุล อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๖๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๖๓] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม 
 ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๖๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๖๕] ธรรมที่ไมใชเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัย 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๖๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                  กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
                 นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
      [๗๖๗] ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๖๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๖๙] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๗๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๗๑] ธรรมที่ไมใชเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัย 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๗๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๗๓] ธรรมที่ไมใชเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต 
 อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๗๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
             กุสลัตติกอาจยคามิตติกนกุสลัตติกนอาจยคามิตติกะ 
      [๗๗๕] ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอาจยคามิธรรม ที่เปนกุศล 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๗๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๗๗๗] ธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยอปจยคามิธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๗๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๗๙] ธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยเนวาจย- 
 *คามินาปจยคามิธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๘๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
                กุสลัตติกเสกขัตติกนกุสลัตติกนเสกขัตติกะ 
      [๗๘๑] ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยเสกขธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มูล ๒ มี ๖ นัย 
      [๗๘๒] ธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอเสกขธรรมที่เปนอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๘๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๘๔] ธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต อาศัยเนวเสกขานา- 
 *เสกขธรรม ทีเ่ปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๘๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
                กุสลัตติกปริตตัตติกนกุสลัตติกนปริตตัตติกะ 
      [๗๘๖] ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยปริตตธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๘๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๘๘] ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยมหัคคตธรรมที่เปนกุศล เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๘๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๗๙๐] ธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอัปปมาณธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๙๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
           กุสลัตติกปริตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ 
      [๗๙๒] ธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยปริตตารัมมณธรรม ที่ 
 เปนกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๙๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๗๙๔] ธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๗๙๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๗๙๖] ธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๙๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                  กุสลัตติกหีนัตติกนกุสลัตติกนหีนัตติกะ 
      [๗๙๘] ธรรมที่ไมใชหีนธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยหีนธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๙๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๐๐] ธรรมที่ไมใชมชัฌิมธรรม ที่เปนอัพยากฤต อาศัยมชัฌิมธรรม ที่เปนอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๐๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๘๐๒] ธรรมที่ไมใชปณีตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยปณีตธรรม ที่เปนกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๐๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
               กุสลัตติกมิจฉัตตัตติกนกุสลัตติกนมิจฉัตตัตติกะ 
      [๘๐๔] ธรรมที่ไมใชมจิฉัตตนิยตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ที่เปน 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๐๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๐๖] ธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมที่เปน 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๐๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๐๘] ธรรมที่ไมใชอนยิตธรรมที่ไมใชอพัยากฤต อาศัยอนิยตธรรม ที่เปนอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๐๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
            กุสลัตติกมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกนมัคคารัมมณตัติกะ 
      [๘๑๐] ธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๑๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๘๑๒] ธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยมัคคเหตุกธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๑๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๑๔] ธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยมัคคาธิปติธรรม ที่เปนกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๘๑๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
               กุสลัตติกอุปปนนัตติกนกุสลัตติกนอุปปนนัตติกะ 
      [๘๑๖] อนุปปนนธรรม ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรม ทีไ่มใชอนุปปนนธรรม 
 ที่ไมใชกุศล โดยอารัมมณปจจัย 
      [๘๑๗] ในอารัมมณปจจัย              มีวาระ ๖ 
            อุปาทิธรรมก็เหมือนกบัอนุปปนนธรรม 
                 กุสลัตติกอตีตัตติกนกุลัตติกนอตีตัตติกะ 
      [๘๑๘] อตีตธรรมที่เปนกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอตีตธรรม ที่ไมใชกุศล โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      [๘๑๙] ในอารัมมณปจจัย             มีวาระ ๖ 
            อนาคตธรรมก็เหมือนกับอตีตธรรม 
            กุสลัตติกอตีตารัมมณัตติกนกุสลัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ 
      [๘๒๐] ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอตีตารัมมณธรรม ที่เปน 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๒๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๘๒๒] ธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอนาคตารัมมณธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๒๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๘๒๔] ธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม ที่ไมใชกศุล อาศัยปจจุปปนนารัมมณ- 
 *ธรรม ที่เปนกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๒๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
          กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
      [๘๒๖] ธรรมที่ไมใชอชัฌัตตารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๒๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๘๒๘] ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยพหิทธารัมมณธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๒๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              กุสลัตติกสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกะ 
      [๘๓๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจัย 
      [๘๓๑] ในอารัมมณปจจัย              มีวาระ ๖ 
            พึงกระทําหัวขอปจจัยใหปรากฏทั้ง ๓ นัย 



 

 

      [๘๓๒] ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอนิทัสสนสัปฏิฆ- 
 *ธรรม ที่เปนอพัยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปน 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกศุล และธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๓๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๓๔] ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ที่เปนกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 ที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 ที่เปนอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกศุล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 ที่เปนกุศล และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปน 
 อกุศล และอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๘๓๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๕ 



 

 

               เวทนาตติกกุสลัตติกนเวทนาตติกนกุสลัตติกะ 
      [๘๓๖] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล 
 ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล 
 ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  และธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใช 
 ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนกุศล ที่เปนสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใช 
 ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล 
 ที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๘๓๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๔ 
      [๘๓๘] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อกุศล ที่เปนสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ทีเ่ปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๗ นัย 
      อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ทีเ่ปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๗ นัย 
                        รวมเปนวาระ ๒๑ 
      [๘๓๙] ธรรมที่เปนอัพยากฤต ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ 
      สําหรับบทที่วา อัพยากตธรรมเกิดขึ้น บทเดียวเทาน้ัน มหัีวขอปจจัย ๓ เมื่อเปลี่ยน 
 แปลงไปตามแนวเวทนา ไดหัวขอปจจัย ๒๑ พึงแจกตามมูล คือ ทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 



 

 

 *อัพยากตมูล ๑ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตมูล ๑ 
                วิปากัตติกกุสลัตติกนวิปากัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๘๔๐] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปน 
 วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๔๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๔๒] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล ที่เปน 
 วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๔๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๔๔] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อัพยากฤต ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๔๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                    อุปาทินนุปาทานิยัตติกกุสลัตติกะ 
                   นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๘๔๖] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอุปาทินนปุาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน 
 อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน 
 อนุปาทินนอนปุาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๘๔๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๘๔๘] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอุปาทนินุปาทานิยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน 
 อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๔๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๕๐] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม 
 ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๕๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
                   สังกิลิฏฐสังกิเลสิกตัติกกุสลัตติกะ 
                  นสังกิลิฏฐสังกิเลสกิัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๘๕๒] ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน 
 อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐ- 
 *อสังกิเลสกิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๘๕๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๘๕๔] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน 
 สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๘๕๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
               สวิตักกัตติกกุสลัตติกนสวิตักกัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๘๕๖] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมทีเ่ปนสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๕๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๕ 
      [๘๕๘] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๕๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
                  ปติตติกกุสลัตติกนปติตติกนกุสลัตติกะ 
      [๘๖๐] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชปติสหคตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนปติสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสขุสหคตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
                       เหมือนกับเวทนาตติกะ 
                             ฯลฯ 
              สนิทัสสนัตติกกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกะ 
      [๘๖๑] ธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกศุลธรรมที่เปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๖๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๘๖๓] ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอกศุล ที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๘๖๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 



 

 

      [๘๖๕] ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๖๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
            สนิทัสสนัตติกเวทนาตติกนสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกะ 
      [๘๖๗] ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๖๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๘๖๙] ธรรมที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๗๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๘๗๑] ธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๘๗๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
             สนิทัสสนัตติกวิปากัตติกนสนิทัสสนัตติกนวิปากัตติกะ 
      [๘๗๓] ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยวิปากธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๗๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๘๗๕] ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยวิปากธัมม- 
 *ธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๗๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๘๗๗] ธรรมที่ไมใชเนววปิากนวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรมทีเ่ปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๗๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                  สนิทัสสนัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ 
                  นนิทัสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ 
      [๘๗๙] ธรรมที่ไมใชอุปาทนินุปาทานิยธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๘๘๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๘๘๑] ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยอนุปาทนินอนุปาทานิยธรรมที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๘๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                  สนิทัสสนัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกตัติกะ 
                 นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
      [๘๘๓] ธรรมที่ไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๘๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๘๘๕] ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๘๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๘๗] ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสกิธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๘๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
             สนิทัสสนัตติกสวิตักกัตตินสนิทัสสนัตติกนสวิตักกัตติกะ 
      [๘๘๙] ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๙๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๘๙๑] ธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๙๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๘๙๓] ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๙๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                             ฯลฯ 
                   สนิทัสสนัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
                  นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
      [๘๙๕] อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม มี ๖ นัย 
      [๘๙๖] ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 พหิทธารัมมณธรรมที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณ- 
 *ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณ- 
 *ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใช 
 พหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ที่เปนอนทิัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๙๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
            ในอวิคตปจจัย                มี  "  ๖ 
                       ปญหาวารพึงใหพิสดาร 
                   อนุโลมปจจนียติกตัติกปฏฐาน จบ. 
                     อนุโลมปจจนียทกุทุกปฏฐาน 
                เหตุทุกสเหตุกทุกนเหตุทุกนสเหตุกทุกะ 
      [๘๙๘] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยสเหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๙๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
            ในอารัมมณปจจัย              มี  "  ๑ 
            ในอวิคตปจจัย                มี  "  ๕ 
      [๙๐๐] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เปนนเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      [๙๐๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย     มี  "  ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย        มี  "  ๓ 
      สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกบัปฏิจจวาร 
      [๙๐๒] สเหตุกธรรมที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม ที่เปน 
 นเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๙๐๓] สเหตุกธรรมที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม ที่เปน 
 นเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุ- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 



 

 

 และธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
 และธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๙๐๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑ 
            ในอารัมมณปจจัย              มี  "  ๖ 
            ในอธิปติปจจัย                มี  "  ๒ 
            ในอวิคตปจจัย                มี  "  ๕ 
                       ปญหาวารพึงใหพิสดาร 
      [๙๐๕] ธรรมที่ไมใชอเหตุธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยอเหตุกธรรม ที่เปนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยอเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๙๐๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๔ 
             เหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๙๐๗] ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                        เหมือนกับสเหตุกะ 
      [๙๐๘] ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรมที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๙๐๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๔ 
              เหตุทุกเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๙๑๐] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๑๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑ 
      [๙๑๒] ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรมที่เปนธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๑๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑ 



 

 

          เหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๙๑๔] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๑๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑ 
      [๙๑๖] ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๙๑๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑ 
             เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ 
      [๙๑๘] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๑๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑ 
      [๙๒๐] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๒๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑ 
                เหตุทุกสัปปจจยทกุนเหตุทุกนสัปปจจยทุกะ 
      [๙๒๒] อัปปจจยธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปัปจจยธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย. 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปัปจจยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมทีไ่มใชอัปปจจย- 
 *ธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ 
      [๙๒๓] ในอารัมมณปจจัย              มีวาระ ๓ 
      อสังขตธรรม ก็เหมือนกับอัปปจจยธรรม ฯลฯ 
                เหตุทุกสนิทัสสนทกุนเหตุทุกนสนิทัสสนทุกะ 
      [๙๒๔] สนิทัสสนธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๙๒๕] ในอารัมมณปจจัย              มีวาระ ๓ 
      [๙๒๖] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เปน 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๒๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 



 

 

                 เหตุทุกสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกะ 
      [๙๒๘] ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรมที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๒๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑ 
      [๙๓๐] ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๓๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                    เหตุทุกรูปทุกนเหตุทุกนรูปทุกะ 
      [๙๓๒] ธรรมที่ไมใชรูปธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยรูปธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๓๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๓๔] ธรรมที่ไมใชอรูปธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยอรูปธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๓๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                  เหตุทุกโลกยิทุกนเหตุทุกนโลกิยทกุะ 
      [๙๓๖] ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยโลกิยธรรมทีเ่ปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๓๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๓๘] ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยโลกุตตรธรรมที่เปน 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๓๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
            เหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกะ 
      [๙๔๐] ธรรมที่ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยเกนจวิิญเญยยธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๔๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๙๔๒] ธรรมที่ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยเกนจวิิญเญยยธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๔๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
                  เหตุทุกอาสวทุกนเหตุทุกโนอาสวทุกะ 
      [๙๔๔] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยอาสวธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๔๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
      [๙๔๖] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 



 

 

 อาสวธรรม ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๔๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
                  เหตุทุกสาสวทุกนเหตุทุกนสาสวทุกะ 
      [๙๔๘] ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยสาสวธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๔๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๕๐] ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยอนาสวธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๕๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
            เหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๙๕๒] ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๕๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๙๕๔] ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๕๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
             เหตุทุกอาสวสาสวทุกนเหตุทุกนอาสวสาสวทุกะ 
      [๙๕๖] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอาสวะ และสาสวธรรม ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๕๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
      [๙๕๘] ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชนเหตุ- 
 *ธรรม อาศัยธรรมที่เปนสาสวะ แตไมใชอาสวธรรม ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๕๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
        เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยตุตทุกนเหตุทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๙๖๐] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๖๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๖๒] ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตะ และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๖๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
                    เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 
                  นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ 



 

 

      [๙๖๔] ธรรมที่เปนอาสววปิปยุตตะ แตไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ สาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เหมือน 
 กับโลกิยธรรม 
      [๙๖๕] ธรรมที่เปนอาสววปิปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ แตไมใชอนาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่เปนอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เปนเหตุธรรม และธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ 
 อนาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๖๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
           เหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกนเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ 
      [๙๖๗] ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม ที่เปน 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๖๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
              เหตุทุกคันถโคจฉกทกุนเหตุทุกโนคนัถโคจฉกทุกะ 
      [๙๖๙] ธรรมที่ไมใชคันถธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยคันถธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๗๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๙ 
              เหตุทุกโอฆโคจฉกทกุนเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกะ 
      [๙๗๑] ธรรมที่ไมใชโอฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยโอฆธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๗๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๕ 
              เหตุทุกโยคโคจฉกทุกนเหตุทุกโนโยคโคจฉกทกุะ 
      [๙๗๓] ธรรมที่ไมใชโยคธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยโยคธรรม ที่เปนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๗๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๕ 
             เหตุทุกนีวรณโคจฉกทกุนเหตุทุกโนนวีรณโคจฉกทุกะ 
      [๙๗๕] ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม ที่เปนเหตุธรรม อาศัยนีวรณธรรม ที่เปนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๗๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
           เหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกนเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกะ 
      [๙๗๗] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยปรามาสธรรมที่เปน 



 

 

 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๗๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
                เหตุทุกสารัมมณทกุนเหตุทุกนสารัมมณทุกะ 
      [๙๗๙] ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยสารัมมณธรรมที่เปน 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๘๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
      [๙๘๑] ธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยอนารัมมณธรรมที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๘๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
                   เหตุทุกจิตตทุกนเหตุทุกโนจิตตทุกะ 
      [๙๘๓] ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยจิตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๘๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
      [๙๘๕] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 จิตตธรรม ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๘๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
                 เหตุทุกเจตสิกทุกนเหตุทุกนเจตสิกทุกะ 
      [๙๘๗] ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยเจตสิกธรรมที่เปนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๘๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
      [๙๘๙] ธรรมที่ไมใชอเจตสกิธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยอเจตสิกธรรมที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๙๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
             เหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนจติตสัมปยุตตทุกะ 
      [๙๙๑] ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๙๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
      [๙๙๓] ธรรมที่ไมใชจิตตวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๙๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
              เหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกะ 
      [๙๙๕] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๙๙๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๖ 
             เหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ 
      [๙๙๗] ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๙๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ     ๓ 
      [๙๙๙] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๐๐] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๓ 
                เหตุทุกจิตตสหภูทุกนเหตุทุกโนจติตสหภูทุกะ 
      [๑๐๐๑] ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม ที่เปน 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๐๒] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๓ 
      [๑๐๐๓] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๐๔] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๓ 
            เหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกนเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ 
      [๑๐๐๕] ธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตติ- 
 *ธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๐๖] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๓ 
      [๑๐๐๗] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชจติตานุปริวัตติธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๐๘] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๓ 
                    เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 
                  นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 
      [๑๐๐๙] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยจิตต- 
 *สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๑๐] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๓ 
      [๑๐๑๑] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๑๒] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๓ 
                  เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 



 

 

                 นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 
      [๑๐๑๓] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยจิตต- 
 *สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๑๔] ในเหตุปจจัย               มีวาระ     ๓ 
      [๑๐๑๕] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๑๖] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
               นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
      [๑๐๑๗] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๑๘] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๐๑๙] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชนเหตุ- 
 *ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๒๐] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                             ฯลฯ 
                       พึงจําแนกนัยใหพิสดาร 
          เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
      [๑๐๒๑] ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยทัสสเนน- 
 *ปหาตัพพธรรม ที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๒๒] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๐๒๓] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
 เหมือนกัน 
                   เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                  นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๑๐๒๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนเหตุธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน 
      [๑๐๒๕] ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๒๖] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ ฯลฯ 
                   เหตุทุกสรณทุกนเหตุทุกนสรณทุกะ 
      [๑๐๒๗] ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยสรณธรรม ที่เปนเหตุธรรม 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยสรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยสรณธรรมที่เปนเหตุธรรม และ 
 สรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๒๘] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๐๒๙] ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เปนนเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๓๐] ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เปนนเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใช 
 นเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๓๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                 สเหตุกทุกเหตุทุกนสเหตุกทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๓๒] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เปน 
 สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยมี ๓ นัย 
      [๑๐๓๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๖ 
      [๑๐๓๔] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๓๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
             เหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๓๖] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เปน 
 เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๐๓๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๖ 
      [๑๐๓๘] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เปน 
 เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๓๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
              เหตุสเหตุกทุกเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๔๐] นเหตุธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เปน 



 

 

 เหตุธรรมและสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๑] ในปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๑๐๔๒] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัย 
 นเหตุธรรม ที่เปนสเหตุธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
          เหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๔๔] นเหตุธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรมและเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
      [๑๐๔๖] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชนเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม 
 อาศัยนเหตุธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
                สัปปจจยทุกเหตุทุกนสัปปจจยทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๔๘] นเหตุธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
      [๑๐๕๐] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 สัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
                   สังขตทุกะก็เหมือนกับสัปปจจยทุกะ 
                 สนิทัสสนทุกเหตุทกุนสนิทัสสนทกุนเหตุทุกะ 
      [๑๐๕๒] นเหตุธรรมที่ไมใชอนิทัสสนธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอนิทสัสนธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๐๕๔] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
                 สัปปฏิฆทุกเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๕๖] นเหตุธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๐๕๘] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๑๐๕๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
                    รูปทุกเหตุทุกนรูปทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๖๐] นเหตุธรรมที่ไมใชอรูปธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอรูปธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๖๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๐๖๒] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชรูปธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนรูปธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอรูปธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เปนอรูปธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๖๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                  โลกิยทุกเหตุทุกนโลกิยทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๖๔] นเหตุธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เปนโลกยิธรรม เกิดขึ้น 
      [๑๐๔๑] ในปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๑๐๔๒] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม อาศัย 
 นเหตุธรรม ที่เปนสเหตุธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
          เหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๔๔] นเหตุธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรมและเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
      [๑๐๔๖] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชนเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม 
 อาศัยนเหตุธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
                สัปปจจยทุกเหตุทุกนสัปปจจยทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๔๘] นเหตุธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
      [๑๐๕๐] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัปปจจยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 สัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
                   สังขตทุกะก็เหมือนกับสัปปจจยทุกะ 
                 สนิทัสสนทุกเหตุทกุนสนิทัสสนทกุนเหตุทุกะ 
      [๑๐๕๒] นเหตุธรรมที่ไมใชอนิทัสสนธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอนิทสัสนธรรม 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๐๕๔] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เปน 
 อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
                 สัปปฏิฆทุกเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๕๖] นเหตุธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๐๕๘] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
                    รูปทุกเหตุทุกนรูปทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๖๐] นเหตุธรรมที่ไมใชอรูปธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอรูปธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๖๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๐๖๒] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชรูปธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนรูปธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอรูปธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เปนอรูปธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๖๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                  โลกิยทุกเหตุทุกนโลกิยทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๖๔] นเหตุธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เปนโลกยิธรรม เกิดขึ้น 
 เหตุธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๐๗๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๙ 
      [๑๐๘๐] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอาสว- 
 *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๐๘๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔ 
              อาสวสาสวทุกเหตุทุกนอาสวสาสวทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๘๒] นเหตุธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนอาสวธรรมและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 



 

 

      นเหตุธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนสาสวธรรม 
 แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอาสวธรรมและไมใชอนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอาสวธรรม 
 และเหตุธรรมที่เปนสาสวะ แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๐๘๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๕ 
      [๑๐๘๔] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชอาสว- 
 *ธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอาสวธรรม และสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๘๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๕ 
                    อาสวอาสวสัมปยตุตทุกเหตุทุกะ 
                   นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๘๖] นเหตุธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนอาสวธรรมและอาสวสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปน 
 อาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๐๘๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔ 
      [๑๐๘๘] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใช 
 อาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      [๑๐๘๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔ 
                    อาสววิปปยุตตสาสวทุกเหตุทุกะ 
                  นอาสววิปปยุตตนสาสวทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๙๐] นเหตุธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      นเหตุธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปน 
 อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๐๙๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ   ๔ 
      [๑๐๙๒] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชอนาสวธรรม 
 อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม แตไมใชสาสวธรรม อาศัยนเหตุ- 
 *ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๑๐๙๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒ 
                ฉโคจกทุกนเหตุทุกนฉโคจฉกทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๙๔] นเหตุธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชโอฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนโอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชโยคธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนโยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนนีวรณธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๙๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                สารัมมณทุกนเหตุทุกนสารัมมณทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๐๙๖] นเหตุธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนสารัมมณธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๙๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๐๙๘] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนสารัมมณธรรม 
 และนเหตุธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๙๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                   จิตตทุกเหตุทุกโนจิตตทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๐๐] นเหตุธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไมใชจิตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๐๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๑๐๒] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนจิตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๐๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                 เจตสิกทุกเหตุทุกนเจตสิกทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๐๔] นเหตุธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนเจตสิกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๑๑๐๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๑๐๖] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอเจตสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๐๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
             จิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๐๘] นเหตุธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๐๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                             ฯลฯ 
              จิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๑๐] นเหตุธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๑๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
             จิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๑๒] นเหตุธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐาน- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๑๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                จิตตสหภูทุกเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๑๔] นเหตุธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๑๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                      จิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกะ 
                    โนจิตตานุปริวัตติทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๑๖] นเหตุธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๑๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                    จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกเหตุทุกะ 
                  โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๑๘] นเหตุธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไมใชจิตต- 
 *สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๑๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกเหตุทุกะ 
                 โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนเหตุทุกะ 



 

 

      [๑๑๒๐] นเหตุธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปน 
 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๒๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกเหตุทุกะ 
               โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๒๒] นเหตุธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๒๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                อัชฌัตติกทุกเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๒๔] นเหตุธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนพาหิรธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๒๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๑๒๖] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๒๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                 อุปาทาทุกเหตุทุกนอุปาทาทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๒๘] นเหตุธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไมใชอุปาทา- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๒๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
      [๑๑๓๐] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอุปาทา- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๓๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
                อุปาทินนทุกเหตุทุกนอุปาทินนทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๓๒] นเหตุธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอุปาทนินธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๑๓๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔ 
      [๑๑๓๔] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอนุปาทินนธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปน 
 อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๑๓๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒ 



 

 

               ทวิโคจฉกทุกเหตุทุกนทวิโคจฉกทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๓๖] นเหตุธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอุปาทานธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
          ทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๓๗] นเหตุธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนทัสสเนน- 
 *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไมใช 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๑๓๘] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔ 
      [๑๑๓๙] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๑๔๐] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒ 
         ภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๔๑] นเหตุธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๔๒] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔ 
      [๑๑๔๓] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม 
 ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชภาวนาย- 
 *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๔๔] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒ 
                   ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกเหตุทุกะ 
                  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๔๕] นเหตุธรรม ที่ไมใชอนิทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม 
 ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย. 
      นเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไมใช 
 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                    ในหัวขอปจจัยทั้งปวง มี ๓ นัย 
      [๑๑๔๖] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 



 

 

 อาศัยนเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใช 
 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๔๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒ 
                             ฯลฯ 
                   สรณทุกเหตุทุกนสรณทุกนเหตุทุกะ 
      [๑๑๔๘] นเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๑๔๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๔ 
      [๑๑๕๐] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอรณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนสรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
     ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๑๕๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒ 
                 สรณทุกสเหตุกทุกนสรณทุกนสเหตุกทุกะ 
      [๑๑๕๒] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เปน 
 สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เปนอรณธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๑๕๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒ 
      [๑๑๕๔] ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยอเหตุกธรรมที่เปนสรณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยอเหตุกธรรมที่เปนอรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๑๕๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒ 
             สรณนทุกเหตุสัมปยุตตทุกนสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๑๕๖] ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม 
 ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๕๗] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒ 
                       เหมือนกับสเหตุกทุกะ 
              สรณทุกเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ 



 

 

      [๑๑๕๘] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัย 
 ธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 เหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๑๕๙] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒ 
      [๑๑๖๐] ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอรณ- 
 *ธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชสเหตุธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัย 
 ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๑๖๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๓ 
          สรณทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนสรณทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๑๖๒] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไมใชอรณธรรม 
 อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
                      เหมือนกับเหตุสเหตุกทุกะ 
             สรณทุกนเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ 
      [๑๑๖๓] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 เหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๑๖๔] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๒ 
      [๑๑๖๕] ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม ที่เปนอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๖๖] ในเหตุปจจัย               มีวาระ    ๑ 
                  สรณทุกจูฬันตรทุกนสรณทุกจูฬนัตรทุกะ 
      [๑๑๖๗] อัปปจจยธรรมที่เปนอรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
 ที่ไมใชสรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      อสังขตธรรมที่เปนอรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      สนิทัสสนธรรมที่เปนอรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม ที่ไมใช 
 อรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม ที่ไมใชสรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ 
                  สรณทุกอาสวทุกนสรณทุกโนอาสวทุกะ 



 

 

      [๑๑๖๘] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชสรณธรรม 
             ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอรณธรรม 
             ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชสรณธรรม และ 
             ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอรณธรรม 
      อาศัยอาสวธรรมที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 ที่เปนสรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย 
                  สรณทกุสาสวทุกนสรณทุกนสาสวทุกะ 
      [๑๑๖๙] ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยสาสวธรรมที่เปนอรณ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยอนาสวธรรมที่เปนอรณธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                 ในปจจัยทั้งปวง พึงใหพิสดารโดยวิธีนี้ 
                             ฯลฯ 
                สรณทุกสารัมมณทกุนสรณทุกนสารัมมณทุกะ 
      [๑๑๗๐] ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยสารัมมณธรรมที่เปน 
 สรณธรรม ฯลฯ 
      ธรรมที่ไมใชสารัมมณปจจัย ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยสารัมมณธรรมที่เปนอรณธรรม ฯลฯ 
                             ฯลฯ 
          สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกนสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
      [๑๑๗๑] ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยทัสสเนน- 
 *ปหาตัพพธรรมที่เปนสรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนอรณธรรม ฯลฯ 
                             ฯลฯ 
                 สรณทุกสอุตตรทุกนสรณทุกนสอุตตรทุกะ 
      [๑๑๗๒] ธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยสอุตตรธรรมที่เปน 
 อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยอนุตตรธรรมที่เปนอรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ด ีพึงใหพิสดาร 
                   อนุโลมปจจนียทุกทุกปฏฐาน จบ. 
                       ปจจนียานุโลมติกปฏฐาน 



 

 

                        นกุสลัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑] ธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศล ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมฏุฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากอัพยากฤต และกิริยา 
 อัพยากฤต 
      ธรรมที่เปนอกุศล และธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒] ธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนกุศล และธรรมที่เปนอัพยากฤต  อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๓] ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนกุศล และธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล และธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๔] ธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล และธรรมทีไ่มใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล และธรรมทีไ่มใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล และธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๕] ธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุล และธรรมทีไ่มใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนกุศล และธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๖] ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกศุล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 



 

 

      [๗] ธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่เปนอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกดิขึ้น 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกดิขึ้น 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล และธรรมทีไ่มใชอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      [๘] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ    ๑๘ 
          ในอารัมมณปจจัย               มี "       ๙ 
          ในอธิปติปจจัย                 มี "      ๑๘ 
          ในอวิคตปจจัย                 มี "      ๑๘ 
      [๙] ธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล และธรรมทีไ่มใชอกุศล เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐] ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึน้ ไมใชเพราะ 
 อารัมมณปจจัย ฯลฯ 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล และธรรมทีไ่มใชอกุศล เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      [๑๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย            มีวาระ    ๖ 
           ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย         มี "      ๖ 
           ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย           มีวาระ    ๑๘ 
           ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย            มี "      ๖ 
      [๑๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีวาระ ๖ 
      [๑๓] ในอารัมมณปจจัย กบัปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๖ 
      สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกบัปฏิจจวาร 
      [๑๔] ธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนกุศล และธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล และธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอพัยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล และธรรมทีไ่มใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      [๑๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๖ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "      ๑๓ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๖ 
      [๑๖] ในสังสัฏฐวาร ในเหตุปจจัย             มีวาระ    ๙ ฯลฯ 
                      ในอวิคตปจจัย            มี "      ๙ ฯลฯ 
      [๑๗] ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอกุศล โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอัพยากฤต โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอกุศล และธรรมที่เปนอัพยากฤต โดย 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกุศล โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอัพยากฤต โดยเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอกุศล โดย 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกุศล โดย 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอัพยากฤต โดย 
 เหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๘] ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกุศล โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอกุศล โดยอารัมมณปจจัย ม ี๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นยั 



 

 

      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกุศล โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอกุศล โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอัพยากฤต 
 โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกุศล โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอกุศล โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอัพยากฤต 
 โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกุศล โดย 
 อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๘ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "      ๑๘ 
           ในอธิปติปจจัย                มี "      ๒๓ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๒ 
                       ปญหาวารพึงใหพิสดาร 
                      นเวทนาตติกเวทนาตติกะ 
      [๒๐] สุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๑] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๒] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 



 

 

 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                             ฯลฯ 
      [๒๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๑ 
           ในอธิปติปจจัย                มี "      ๒๑ 
           ในอวิคตปจจัย                มี "      ๒๑ 
                       นวิปากัตติกวิปากัตติกะ 
      [๒๔] วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย  มี ๓ นัย 
      เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๕ นัย 
      [๒๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๒ 
               นอุปาทินนุปาทานิยัตติกอุปาทินนปุาทานิยัตติกะ 
      [๒๖] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทนินุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนปุาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไมใช 
 อนุปาทินนอนปุาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไมใช 
 อนุปาทินนอนปุาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ม ี๓ นัย 
      อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไมใช 
 อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 



 

 

      [๒๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๘ 
              นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกตัติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
      [๒๘] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๒๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๘ 
                      นสวิตักกัตติกสวิตักกัตติกะ 
      [๓๐] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอวตัิกกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๗ นัย 
      [๓๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๔๙ 
                         นปติตติกปติตติกะ 
      [๓๒] ปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๔ นัย 
      สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๔ นัย 
      อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๔ นัย 
      [๓๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๘ 
                       นทัสสนัตติกทัสสนัตติกะ 
      [๓๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ มี ๕ นัย 
      [๓๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๘ 
           นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
      [๓๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒๖ 
                    นอาจยคามิตติกอาจยคามิตติกะ 
      [๓๘] อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๑๘ นัย 
                       นเสกขัตติกเสกขัตติกะ 
      [๓๙] อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑๘ นัย 
                       นปริตตัตติกปริตตัตติกะ 
      [๔๐] ปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒๒ นัย 
                  นปริตตารัมมณัตติกปริตตารัมมณัตติกะ 
      [๔๑] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๑๓ นัย 
                         นหีนัตติกหีนัตติกะ 
      [๔๒] มัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑๘ นัย 
                      นมิจฉัตตัตติกมิจฉัตตัตติกะ 
      [๔๓] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๑๘ นัย 
                   นมัคคารัมมณัตติกมัคคารัมมณัตติกะ 
      [๔๔] มัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๑๐ นัย 



 

 

                      นอุปปนนัตติกอุปปนนัตติกะ 
      [๔๕] ธรรมที่ไมใชอนุปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทิธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม และธรรมทีไ่มใชอุปาทิธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      [๔๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๓ 
                        นอตีตัตติกอตีตัตติกะ 
      [๔๗] ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม และธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      [๔๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๓ 
                   นอตีตารัมมณัตติกอตีตารัมมณัตติกะ 
      [๔๙] อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตรัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๒ นัย 
      ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      [๕๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑๕ 
                      นอัชฌัตตัตติกอัชฌัตตัตติกะ 
      [๕๑] พหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอชัฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      อัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพาหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๕๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒ 
                นอัชฌัตตารัมมณัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
      [๕๓] อัชฌตัตารัมมณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอัชฌัตตารัมมณธรรม เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๒ นัย 



 

 

      พหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๒ นัย 
      [๕๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๖ 
                    นสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนนัตติกะ 
      [๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๕๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๓๕ 
                       ปญหาวารพึงใหพิสดาร 
                    ปจจนียานุโลมติกปฏฐาน จบ. 
                      ---------------- 
                      ปจจนียานุโลมทกุปฏฐาน 
                         นเหตุทุกเหตุทุกะ 
      [๕๗] เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 
           ในอารัมมณปจจัย              มี "      ๙ 
           ในอวิคตปจจัย                มีวาระ    ๙ 
           สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร 
                       นสเหตุกทุกสเหตุกทุกะ 
      [๕๙] สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      อเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      อเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      สเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม และธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      อเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม และธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช 
 อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๖๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 
                   นเหตุสัมปยุตตทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๖๑] เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยตุตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๖๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 



 

 

                    นเหตุสเหตุกทุกเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๖๓] เหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 
                นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๖๕] เหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุ- 
 *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 
                   นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๖๗] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 
                      นสัปปจจยทุกสปัปจจยทุกะ 
      [๖๙] สัปปจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปัปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑ 
                        นสังขตทุกสังขตทุกะ 
      [๗๑] สังขตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๑ 
                      นสนิทัสสนทุกสนิทัสสนทุกะ 
      [๗๓] สนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      สนิทัสสนธรรม และอนิทสัสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๓ 
      [๗๕] ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๗๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๓ 
      [๗๗] ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
                       นสัปปฏิฆทุกสปัปฏิฆทุกะ 
      [๗๘] สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสปัปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 



 

 

      อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๗๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 
                          นรูปทุกรูปทุกะ 
      [๘๐] รูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 
                        นโลกิยทกุโลกยิทุกะ 
      [๘๒] โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกยิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกยิธรรม และธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๕ 
                  นเกนจิวิญเญยยทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ 
      [๘๔] เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม เกดิขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๘๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 
                        นอาสวทุกอาสวทุกะ 
      [๘๖] อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุ 
 ปจจัย 
      อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๘๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 
                        นสาสวทุกสาสวทุกะ 
      [๘๘] สาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อนาสวธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สาสวธรรม และอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      สาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๘๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๕ 
                  นอาสวสัมปยุตตทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๙๐] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๙๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 
                    นอาสวสาสวทุกอาสวสาสวทุกะ 
      [๙๒] อาสวะและสาสวธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอาสวธรรมและไมใชอนาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 
              นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๙๔] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรมและไมใชอาสว- 
 *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙ 
              อาสววิปปยุตตนสาสวทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 
      [๙๖] อาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตต แตไมใชสาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๕ 
                      ฉโคจฉกทกุฉโคจฉกทุกะ 
      [๙๘] สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      โอฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      โยคธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นีวรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                      นสารัมมณทุกสารัมมณทุกะ 
      [๙๙] สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๐๐] ในเหตุปจจัย             มีวาระ    ๙ 
                         นจิตตทุกจิตตทุกะ 
      [๑๐๑] จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      จิตตธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย มี ๑ นัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๐๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                       นเจตสิกทุกเจตสิกทุกะ 
      [๑๐๓] เจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เจตสิกธรรม และอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสกิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      [๑๐๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                   นจิตตสัมปยุตตทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๐๕] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตวิปปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
      [๑๐๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                    นจิตตสังสัฏฐทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ 
      [๑๐๗] จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      จิตตวิสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      จิตตสังสัฏฐธรรม และจิตตวิสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                   นจิตตสมุฏฐานทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ 
      [๑๐๙] จิตตสมฏุฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏ- 
 *ฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                      นจิตตสหภูทกุจิตตสหภูทุกะ 
      [๑๑๑] จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                  นจิตตานุปริวัตติทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ 
      [๑๑๓] จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      จิตตานุปริวัตติธรรม และธรรมที่ไมใชจติตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุ- 
 *ปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 



 

 

              นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 
      [๑๑๕] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
           นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 
      [๑๑๗] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
 *สหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                  นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
                   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
      [๑๑๙] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานา- 
 *นุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                      นอชัฌัตติกทุกอชัฌัตติกทุกะ 
      [๑๒๑] อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      พาหิรธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๒๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                       นอุปาทาทุกอุปาทาทุกะ 
      [๑๒๓] อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปุาทาธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                      นอุปาทินนทุกอปุาทินนทุกะ 
      [๑๒๕] อนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                 นอุปาทานโคจฉกทกุอุปาทานโคจฉกทุกะ 
      [๑๒๗] อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                             ฯลฯ 
                   นกิเลสโคจฉกทุกกเิลสโคจฉกทุกะ 
      [๑๒๘] กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                             ฯลฯ 
                นทัสสเนนปหาตัพพทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
      [๑๒๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 



 

 

      ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
 ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๓๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                นภาวนายปหาตัพพทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ 
      [๑๓๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
            นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๑๓๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
            นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๑๓๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                       นสวิตักกทุกสวิตักกทุกะ 
      [๑๓๗] สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อวิตักกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
 ปจจัย มี ๓ นัย 
      อวิตักกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สวิตักกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สวิตักกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสวิตักกธรรม และธรรมทีไ่มใชอวิตักกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      อวิตักกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสวิตักกธรรม และธรรมทีไ่มใชอวิตักกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม และธรรมที่ไมใช 
 อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                       นสวิจารทุกสวิจารทุกะ 
      [๑๓๙] สวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                       นสัปปติกทุกสัปปติกทกุะ 
      [๑๔๑] สัปปติกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                      นปติสหคตทุกปติสหคตทุกะ 
      [๑๔๓] ปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                      นสุขสหคตทุกสุขสหคตทุกะ 
      [๑๔๕] สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                  นอุเบกขาสหคตทุกอุเบกขาสหคตทุกะ 
      [๑๔๗] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอุเบกขา- 
 *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม และธรรมทีไ่มใชธรรม 
 ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที ่
 ไมใชธรรม ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอุเบกขา- 
 *สหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๔๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                     นกามาวจรทุกกามาวจรทุกะ 
      [๑๔๙] กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชธรรม 
 ที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๕๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                      นรูปาวจรทุกรูปาวจรทุกะ 
      [๑๕๑] รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๕๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                     นอรูปาวจรทุกอรูปาวจรทุกะ 
      [๑๕๓] ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๑๕๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๙ 
                     นปริยาปนนทุกปริยาปนนทุกะ 
      [๑๕๕] ปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม และธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๕๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                      นนิยยานิกทกุนิยยานิกทุกะ 
      [๑๕๗] อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๑ นัย 
      อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนยิยานิกธรรม และธรรมที่ไมใชอนยิยานิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๕๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                        นนิยตทุกนนิยตทุกะ 
      [๑๕๙] อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      อนิยตธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      อนิยตธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชนิยตธรรม และธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม เกิดขึ้น 



 

 

 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๖๐] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                       นสอุตตรทุกสอุตตรทุกะ 
      [๑๖๑] สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สอุตตรธรรม และอนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย มี ๓ นยั 
      สอุตตรธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สอุตตรธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสอุตตรธรรม และธรรมทีไ่มใชอนุตตรธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๖๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
                         นสรณทุกสรณทุกะ 
      [๑๖๓] อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๖๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๕ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๒ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๕ 
      [๑๖๕] อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      [๑๖๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                มีวาระ    ๒ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย             มี "      ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                มี "      ๓ 
      สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกบัปฏิจจวาร 
      [๑๖๗] ธรรมที่ไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม และอรณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๑๖๘] ธรรมที่ไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 



 

 

      [๑๖๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๔ 
            ในอารัมมณปจจัย             มี "      ๔ 
            ในอวิคตปจจัย               มี "      ๗ 
      [๑๗๐] ธรรมที่ไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย 
 โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปเุรชาตปจจัย 
      [๑๗๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                มีวาระ    ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย             มี "      ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                มี "      ๔ 
      อนุโลมก็ดี ปจจนียะกด็ี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวารใน 
 กุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางน้ัน 
                     ปจจนียาโลมทุกปฏฐาน จบ. 
                     ปจจนียานุโลมทกุัตติกปฏฐาน 
                  นเหตุทุกนกุสลัตติกเหตุทุกกุสลัตติกะ 
      [๑๗๒] กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลทีเ่ปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และกุศลธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๗๓] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
      [๑๗๔] อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุล ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๗๕] อัพยากตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม ที่เปนนเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อัพยากตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอพัยากตธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อัพยากตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรมที่เปนนเหตุธรรม และ 
 ธรรมที่ไมใชอพัยากตธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๗๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๓ 
                นสเหตุกทุกนกุสลัตติกสเหตุกทุกกุสลัตติกะ 
      [๑๗๗] กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๗๘] ในเหตุปจจัย                มีวาระ    ๑ 



 

 

      [๑๗๙] อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๘๐] อัพยากตที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม ที่ไมใชสเหตุก- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 และธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๘๑] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
            นเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ 
      [๑๘๒] อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ฯลฯ 
            นเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ 
      [๑๘๓] ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม และไมใชอเหตุธรรม เปนปจจัยแกกุศล- 
 *ธรรมที่เปนทัง้เหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกกุศลธรรม ที่เปนทั้งเหตุและสเหตุกธรรม และกุศลธรรมที่เปน 
 สเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่ 
 เปนทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใช 
 อเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      ในปจจัยทั้งปวง มีหัวขอปจจัย ๙ 
      [๑๘๔] ธรรมที่ไมใชอกุศลที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอกุศล- 
 *ธรรมที่เปนทัง้เหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ มีหัวขอปจจัย ๙ 
      [๑๘๕] ธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรมที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชอเหตุกธรรม เปนปจจัย 
 แกอัพยากตธรรมที่เปนทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ มี ๓ นัย มีหัวปจจัย ๙ 
          นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ 
      [๑๘๖] ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนเหตุธรรม แตไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก 
 กุศลธรรมที่เปนทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ 
      [๑๘๗] ธรรมที่ไมใชอกุศลที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม เปนปจจัย 
 แกอกุศลธรรมที่เปนทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ 
      [๑๘๘] ธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรมที่เปนนเหตุธรรม แตไมใชเหตุวิปปยตุตธรรม เปน 



 

 

 ปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย พึงกระทํา 
 หัวขอปจจัย ๙ 
            นเหตุนสเหตุกทุกนกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ 
      [๑๘๙] กุศลธรรมที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศลทีเ่ปนนเหตุธรรม 
 แตไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๙๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๑๙๑] อกุศลธรรมที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอกุศลทีเ่ปนนเหตุธรรม 
 แตไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๙๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๑๙๓] อัพยากตธรรมที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรมที่ไมใช 
 นเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๙๔] ในเหตุปจจัย มวีาระ ๑ 
               นสัปปจจยทุกนกุสลตัติกสัปปจจยทุกกุสลัตติกะ 
      [๑๙๕] กุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอปัปจจยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๙๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๑๙๗] อกุศลธรรมที่เปนสปัปจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๙๘] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๑๙๙] อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอัพยากตธรรม ที่ไมใช 
 อัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
                 นสังขตทุกนกุสลัตติกสังขตทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๐๑] ธรรมที่ไมใชอสงัขตธรรม ฯลฯ 
               นสนิทัสสนทุกนกุสลัตติกสนทิัสสนทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๐๒] กุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชสนิทัสสนธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๒๐๔] อกุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอกุศลทีไ่มใชสนิทัสสนธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๒๐๖] อัพยากตธรรมที่เปนสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรมที่ไมใช- 
 *สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
                นสัปปฏิฆทุกนกุสลตัติกสัปปฏิฆทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๐๗] กุศลธรรมที่เปนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชสปัปฏิฆธรรม ฯลฯ 
                   นรูปทุกนกุสลัตติกรูปทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๐๘] อกุศลธรรมที่เปนอรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใชอรูปธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๐๙] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๒๑๐] อกุศลธรรมที่เปนอรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุลที่ไมใชอรูปธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๑๑] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๒๑๒] อัพยากตธรรมที่เปนรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอพัยากตธรรม ที่ไมใชรูปธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๑๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
                 นโลกิยทุกนกุสลัตติกโลกิยทุกกุสลตัติกะ 
      [๒๑๔] กุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใชโลกุตตรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย 
      [๒๑๕] อกุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชโลกตุตรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๑๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๒๑๗] อัพยากตธรรมที่เปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรมที่ไมใชโลกิย- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อัพยากตธรรมที่เปนโลกยิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๑๘] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๒ 
           นเกนจิวิญเญยยทุกนกสุลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกกุสลตัติกะ 
      [๒๑๙] กุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศลที่ไมใชเกนจิวิญ- 
 *เญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      กุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      กุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม 
 และที่ไมใชกุศลที่ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ในปจจัยทั้งปวง 
 มีวาระ ๙ 



 

 

      [๒๒๐] อกุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยย- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อกุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๒๑] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๙ 
      [๒๒๒] อัพยากตธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม 
 ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๒๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๙ 
                 นอาสวทุกนกุสลัตติกอาสวทุกกุสลตัติกะ 
      [๒๒๔] กุศลธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๒๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๒๒๖] อกุศลธรรมที่เปนอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชอาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๒๗] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๒๒๘] อัพยากตธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม ที่ไมใช- 
 *อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อัพยากตธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ทุกมูลกนัย มี ๑ นัย มี ๓ นัย ฯลฯ 
                 นสาสวทุกนกุสลัตติกสาสวทุกกุสลตัติกะ 
      [๒๒๙] กุศลธรรมที่เปนอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอนาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๓๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๒ 
      [๒๓๑] อกุศลธรรมที่เปนอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชอนาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๓๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
           นอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๓๓] กุศลธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลทีไ่มใชอาสวสัมป- 
 *ยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๓๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๒๓๕] อกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชอาสว- 
 *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๒๓๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๒๓๗] อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม 
 ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๓๘] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
             นอาสวสาสวทุกนกุสลตัติกอาสวสาสวทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๓๙] กุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๔๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๒๔๑] อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม และสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล 
 ที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๔๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๒๔๓] อัพยากตธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อัพยากตธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๔๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      อาสวะและอาสวสัมปยุตตทุกะ ไมม ี
                  อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนกุสลัตติกะ 
                      อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๔๕] กุศลธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่เปน 
 อาสววิปปยุตตะ และไมใชอนาสวธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลทีเ่ปนอาสววิปปยุตตะ 
 และไมใชอนาสวธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๔๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๒ 
      [๒๔๗] อกุศลธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่เปน 
 อาสววิปปยุตตะ และไมใชอนาสวธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๔๘] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๒๔๙] อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม 
 ที่เปนอาสววิปปยุตตะ และไมใชสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
       อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยตุตะ 
 ธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๕๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๒ 
           สัญโญชนโคจฉกทกุนกสุลัตติกสัญโญชนโคจฉกทุกกสุลัตติกะ 
      [๒๕๑] อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอกุศลทีไ่มใชสัญโญชน- 
 *เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๒๕๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
              คันถโคจฉกทุกนกุสลตัติกคันถโคจฉกทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๕๓] อกุศลธรรมที่เปนคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๕๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
              โอฆโคจฉกทุกนกุสลตัติกโอฆโคจฉกทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๕๕] อกุศลธรรมที่เปนโอฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุลที่ไมใชโอฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
              โยคโคจฉกทุกนกุสลัตติกโยคโคจฉกทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๕๖] อกุศลธรรมที่เปนโยคธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุลที่ไมใชโยคธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๕๗] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
             นีวรณโคจฉกทกุนกุสลัตติกนีวรณโคจฉกทุกกสุลัตติกะ 
      [๒๕๘] อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชนีวรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
           ปรามาสโคจฉกทกุนกุสลัตติกปรามาสโคจฉกทุกกสุลัตติกะ 
      [๒๕๙] อกุศลธรรมที่เปนปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชปรามาสธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๖๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
               นสารัมมณทุกนกสุลตัติกสารัมมณทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๖๑] กศุลธรรมที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชสารัมมณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๖๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๒๖๓] อกุศลธรรมที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชสารัมมณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๖๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๒๖๕] อัพยากตธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรมที่ไมใช- 
 *อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๖๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
                  นจิตตทุกนกุสลัตติกจิตตทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๖๗] กุศลธรรมที่เปนจติตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใชจิตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๖๘] ในเหตุปจจัย                    มีวาระ ๓ 



 

 

            ในธรรมที่ไมใชอกุศล              มี "   ๓ นัย 
            ในธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม        มี "   ๓ นัย 
                             ฯลฯ 
                นเจตสิกทุกนกุสลัตติกเจตสิกทุกกสุลัตติกะ 
      [๒๖๙] กุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใชเจตสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๗๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
            นจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกจิตตสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๗๑] กุศลธรรมที่เปนจติตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลทีไ่มใชจิตตสัมป- 
 *ยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๗๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
             นจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลัตติกจิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๗๓] กุศลธรรมที่เปนจติตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศลที่ไมใชจิตตสังสัฏฐ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๗๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
            นจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกจิตตสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๗๕] กุศลธรรมที่เปนจติตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลทีไ่มใชจิตตสมุฏ- 
 *ฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๗๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
               นจิตตสหภูทกุนกุสลัตติกจิตตสหภูทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๗๗] กุศลธรรมที่เปนจติตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๗๘] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
           นจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกจิตตานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๗๙] กุศลธรรมที่เปนจติตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลทีไ่มใชจิตตานุปริ- 
 *วัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                  นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกะ 
                   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๘๐] กุศลธรรมที่เปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใช- 
 *จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๘๑] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                 นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนกุสลัตติกะ 
                    จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลัตติกะ 



 

 

      [๒๘๒] กุศลธรรมที่เปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศล 
 ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๘๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
               นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกะ 
                จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๘๔] กุศลธรรมที่เปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๘๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
               นอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกอัชฌัตติกทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๘๖] กุศลธรรมที่เปนอชัฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๘๗] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                นอุปาทาทุกนกุสลัตติกอุปาทาทุกกสุลัตติกะ 
      [๒๘๘] กุศลธรรมที่ไมใชอปุาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอปุาทาธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
               นอุปาทินนทุกนกุสลตัติกอุปาทินนทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๘๙] กุศลธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอนุปาทินนธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                 อุปาทานโคจฉกทุกนกุสลัตติกอุปาทานโคจฉกทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๙๐] อกุศลธรรมที่เปนอปุาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชอุปาทานธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๙๑] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
             กิเลสโคจฉกทุกนกุสลตัติกกิเลสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๙๒] อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชกิเลสธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๙๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                   นทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ 
                    ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ 
      [๒๙๔] กุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใช 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๙๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๒๙๖] อกุศลธรรมที่เปนทสัสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุลที่ไมใช 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      อกุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลทีไ่มใชทัสสเนน- 
 *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๙๗] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๒ 
      [๒๙๘] อัพยากตธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม 
 ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อัพยากตธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม ที่ไมใช 
 ธรรม ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๒๙๙] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๒ 
                   นภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ 
                    ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๐๐] กุศลธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชภาว- 
 *นายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๐๑] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
                 นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ 
                  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๐๒] กุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใช 
 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๐๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
                 นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลตัติกะ 
                  ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๐๔] กุศลธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใช 
 ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๐๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
                 นสวิตักกทุกนกุสลัตติกสวิตักกกุสลัตติกะ 
      [๓๐๖] กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใชสวิตักกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๐๗] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                นสวิจารทุกนกุสลัตติกสวิจารทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๐๘] กุศลธรรมที่เปนสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๐๙] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                นสัปปติกทุกนกุสลตัติกสัปปติกทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๑๐] กุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใชปติกธรรม เกิดขึ้น 



 

 

 เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๑๑] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
               นปติสหคตทุกนกุสลัตติกปติสหคตทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๑๒] กุศลธรรมที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชปติสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๑๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
               นสุขสหคตทุกนกุสลัตติกสุขสหคตทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๑๔] กุศลธรรมที่เปนสขุสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชสุขสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๑๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
            นอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติอุเบกขาสหคตทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๑๖] กุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศลที่ไมใชอุเบกขา- 
 *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๑๗] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
              นกามาวจรทุกนกุสลตัติกกามาวจรทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๑๘] กุศลธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชธรรมที่ไมใช- 
 *กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๑๙] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๒ 
               นรูปาวจรทุกนกุสลัตติกรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๒๐] กุศลธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยที่ไมใชกุศลที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย 
              นอรูปาวจรทุกนกุสลตัติกอรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๒๑] กุศลธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย 
              นปริยาปนนทุกนกุสลัตติกปริยาปนนทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๒๒] กุศลธรรมที่เปนอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศลที่ไมใชอปริยาปนน- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนปริยาปนนธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย 
               นนิยยานิกทุกนกสุลตัติกนิยยานิกทกุกุสลัตติกะ 



 

 

      [๓๒๓] กุศลธรรมที่เปนนยิยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนยิยานิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนอนิยยานกิธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย 
                  นนิยตทุกนกุสลัตติกนิยตทุกกุสลตัติกะ 
      [๓๒๔] กุศลธรรมที่เปนนยิตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใชนิยตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย 
                นสอุตตรทุกนกุสลัตติกสอุตตรทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๒๕] กุศลธรรมที่เปนอนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอนุตตรธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนสอุตตรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย 
                  นสรณทุกนกุสลัตติกสรณทุกกุสลัตติกะ 
      [๓๒๖] กุศลธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๒๗] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๓๒๘] อกุศลธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๒๙] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๓๓๐] อัพยากตธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรมที่ไมใชสรณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๓๑] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๒ 
                นเหตุทุกนเวทนาตติกเหตุทุกเวทนาตติกะ 
      [๓๓๒] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุต- 
 *ธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนเหตุธรรม และสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปน 
 นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๓๓๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      ในนเหตุนทุกขายเวทนายสัมปยุตตมูล มีวาระ ๓ เหมือนกัน 
      [๓๓๔] อทกุขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอทกุ- 
 *ขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๓๓๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                 นเหตุทุกนวิปากัตติกเหตุทุกวิปากัตติกะ 
      [๓๓๖] วิปากธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๓๗] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๓๘] วิปากธัมมธรรมทีเ่ปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรมที่เปนนเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๓๙] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๔๐] เนววิปากนวิปากธมัมธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปาก- 
 *ธัมมธรรมทีเ่ปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๔๑] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                   นเหตุทุกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ 
                    เหตุทุกอุปาทินนปุาทานิยัตติกะ 
      [๓๔๒] ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินน-ุ 
 *ปาทานิยธรรมที่เปนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุธรรม และอุปาทินนุปาทานิยธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิย- 
 *ธรรมที่เปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิย- 
 *ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 มี ๓ นัย 
                         มีวาระ ๙ ฯลฯ 
      [๓๔๓] อนปุาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนปุาทินนุปาทา- 
 *นิยธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๔๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๔๕] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนปุาทินอนุปาทา- 
 *นิยธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๔๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                   นเหตุทุกนสังกิลิฏฐสงักิเลสิกัตติกะ 
                    เหตุทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
      [๓๔๗] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิก- 



 

 

 *ธรรมที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๔๘] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๔๙] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๕๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                 นเหตุทุกนวิตักกัตติกเหตุทุกวิตักกัตติกะ 
      [๓๕๑] สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๕๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๕๓] อวตัิกกวิจารมัตตธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอวตัิกกอวิจารมัตต 
 ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๕๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๕๕] อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรมที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๕๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                   นเหตุทุกนปติตติกเหตุทุกปติตติกะ 
      [๓๕๗] ปติสหคตธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรมที่เปนนเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๕๘] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๕๙] สุขสหคตธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรมที่เปนนเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๖๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๖๑] อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม- 
 *ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๖๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                 นเหตุทุกนทัสสนัตติกเหตุทุกทัสสนัตติกะ 
      [๓๖๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๖๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๖๕] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๖๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๖๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 



 

 

 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสส- 
 *เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ทุกมูลมี ๑ นัย ในปจจัยทั้งปวง มีวาระ ๓ 
                 นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
                  เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
      [๓๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนน- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๖๙] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๓๗๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๗๑] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๓๗๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเนว- 
 *ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ 
              นเหตุทุกนอาจยคามติติกเหตุทุกอาจยคามิตติกะ 
      [๓๗๓] อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๗๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๗๕] อปจยคามิธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรมที่เปนนเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๗๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๗๗] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจย- 
 *คามินาปจยคามิธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคาม-ิ 
 *ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ 
                 นเหตุทุกนเสกขัตติกเหตุทุกเสกขัตติกะ 
      [๓๗๘] เสกขธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเสกขธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๗๙] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 



 

 

      [๓๘๐] อเสกขธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเสกขธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๘๑] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๘๒] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเนวเสกขานา- 
 *เสกขธรรมทีเ่ปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ 
                 นเหตุทุกนปริตตัตติกเหตุทุกปริตตัตติกะ 
      [๓๘๓] ปริตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ปริตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ 
      [๓๘๔] มหัคคตธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๘๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๘๖] อัปปมาณธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรมที่เปนนเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๘๗] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
            นเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกปริตตารัมมณัตติกะ 
      [๓๘๘] ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรมที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๘๙] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๙๐] มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๙๑] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๙๒] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๙๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                   นเหตุทุกนหีนัตติกเหตุทุกหีนัตติกะ 
      [๓๙๔] หีนธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชหีนธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๓๙๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๓๙๖] มัชฌิมธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมัชฌิมธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      มัชฌิมธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมชัฌิมธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ 
      [๓๙๗] ปณีตธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปณีตธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๓๙๘] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                นเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกเหตุทุกมิจฉัตตัตติกะ 
      [๓๙๙] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชมิจฉัตตนิยตธรรมที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๐๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๔๐๑] สัมมัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสัมมัตตนิยตธรรม ที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๐๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๔๐๓] อนิยตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรมทีเ่ปนนเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อนิยตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิตธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ 
             นเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกเหตุทุกมัคคารัมมณัตติกะ 
      [๔๐๔] มัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชมัคคารัมมณธรรมที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๐๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๔๐๖] มัคคเหตุกธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรมที่เปนนเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๐๗] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๔๐๘] มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรมที่เปนนเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๐๙] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                นเหตุทุกนอุปปนนัตติกเหตุทุกอุปปนนัตติกะ 
      [๔๑๐] ธรรมที่ไมใชอุปปนนธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรมที่เปน- 



 

 

 *เหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๔๑๑] ในอารัมมณปจจัย มีวาระ ๙ 
                  นเหตุทุกนอตีตัตติกเหตุทุกอตีตัตติกะ 
      [๔๑๒] ธรรมที่ไมใชปจจุปปนนธรรมที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๔๑๓] ในอารัมมณปจจัย มีวาระ ๙ 
             นเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกเหตุทุกอตีตารัมมณัตติกะ 
      [๔๑๔] อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอตีตารัมมณธรรมที่เปน 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๑๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๔๑๖] อนาคตารัมมณธรรมเหตุที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๑๗] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๔๑๘] ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปนนารัมมณ- 
 *ธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๑๙] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                   อัชฌัตติกธรรมทานมิไดจําแนกไว 
           นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
      [๔๒๐] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌตัตารัมมณธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๒๑] ในเหตุปจจัย            มีวาระ ๓ 
      [๔๒๒] พหิทธารัมมณธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๒๓] ในเหตุปจจัย             มีวาระ ๓ 
      อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ไมมี 
               นเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกเหตุทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๒๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ 
      แมในนเหตุนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกนั 
      [๔๒๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 



 

 

 *อัปปฏิฆธรรมที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๒๖] ในเหตุปจจัย             มีวาระ ๑ 
             นสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๒๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      โดยคณิตกนัย             มีวาระ ๓ 
      แมในนสเหตุกนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มวีาระ ๓ เหมือนกัน 
      [๔๒๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๒๙] ในเหตุปจจัย        มีวาระ ๑ 
      นเหตุสัมปยุตตนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ก็เหมือนกับสเหตุกทุกะ มีวาระ ๓ 
      เหตุและสเหตุกทุกะ และเหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะเทาน้ัน ไมมีหัวขอปจจัย 
                   นเหตุนสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                    นเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๓๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนนเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรมที่เปนนเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ 
      [๔๓๑] อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนนเหตุธรรม และไมใชสเหตุก- 
 *ธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน 
      [๔๓๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรมที่เปนนเหตุธรรม และไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๓๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
            นสัปปจจยทุกนสนิทสัสนัตติกสัปปจจยทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๓๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๓๕] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๔๓๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๓๗] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 



 

 

      แมในนอัปปจจยนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๑ เหมือนกัน 
      นสังขตทุกะก็เหมือนกับนสัปปจจยทุกะ 
                     นสนิทัสสนทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                      สนิทัสสนทุกสนทิัสสนัตติกะ 
      [๔๓๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๓๙] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๔๔๐] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอนทิัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๔๑] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๔๔๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอนทิัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๔๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
             นสัปปฏิฆทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๔๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ในปจจัยทั้งปวง มีวาระ ๓ 
      [๔๔๕] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๔๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๔๔๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๔๘] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
                นรูปทุกนสนิทัสสนัตติกรูปทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๔๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรมที่ไมใชรูปธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๕๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๔๕๑] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆ- 



 

 

 *ธรรมที่ไมใชรูปธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๕๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๔๕๓] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆ- 
 *ที่ไมใชอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๕๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
              นโลกิยทุกนสนิทัสสนัตติกโลกิยทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนโลกยิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชธรรมทีไ่มใชโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      พึงนับโดยคณิตกนัย                     มีวาระ ๓ 
      [๔๕๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนโลกยิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนทิัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      พึงกระทําหัวขอปจจัย ๓ เหมือนกัน 
      [๔๕๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนโลกยิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนทิัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๕๘] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๑ 
                   นเกนจิวิญเญยยทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                    เกนจิวิญเญยยทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๕๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ฯลฯ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ฯลฯ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่เปนเกนจินวญิเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
 เหมือนกัน 
      อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม และธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน 
      ในปจจัยทั้งปวง                        มีวาระ ๙ 
      พึงกระทําเปนปญหา ๙ เหมือนกับนเกนจวิิญเญยยนอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรมขางตน 
      พึงกระทําเปนปญหา ๙ เหมือนกับนเกนจวิิญเญยยนอนทิัสสนอัปปฏิฆมูล 
              โนอาสวทุกนสนิทัสสนัตติกอาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๖๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน 



 

 

 สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      โดยคณิตกนัย                         มีวาระ ๓ 
      [๔๖๑] ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ มีวาระ ๓ 
 เหมือนกับนัยกอน 
      [๔๖๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๖๓] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๑ 
              นสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๖๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      โดยคณิตกนัย                       มีวาระ ๓ 
      พึงกระทําเปนปญหา ๓ โดยนัยแหงนสาสวนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลขางตน 
      [๔๖๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๖๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑ 
                   นอาสวสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                    อาสวสัมปยุตตทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๖๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัส- 
 *สนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
 *ปฏิฆธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      โดยคณิตกนัย                       มีวาระ ๓ 
      ในนอาสวสัมปยุตตนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล มีวาระ ๓ เหมือนกัน 
      [๔๖๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๖๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๑ 
                    นอาสวสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                     อาสวสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๗๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรม 



 

 

 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอาสวธรรมและไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
 ปจจัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      โดยคณิตกนัย                      มีวาระ ๓ 
      แมในนอาสวะและอนาสวนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกบันัยกอน 
      [๔๗๑] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที ่
 ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      [๔๗๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๑ 
      นอาสวะและนอาสวสัมปยตุตทุกะ วาระไมมีหัวขอปจจัย 
                 อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                  อาสววิปปยุตตสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๗๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอาสววิปปยตุตะและไมใชสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอาสวิปปยตุตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่เปนอาสววปิปยุตตะ และไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      โดยคณิตกนัย                      มีวาระ ๓ 
      แมในอาสววิปปยุตตสาสวอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกับนัยกอน 
      [๔๗๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตะ และไมใชอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      [๔๗๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๑ 
                  โนสัญโญชนโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                   สัญโญชนโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๗๖] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสญัโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      มีหัวขอปจจัย ๓ 
                    โนคันถโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                     คันถโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๗๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชคนัถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 



 

 

 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๗๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                   โนโอฆโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                     โอฆโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๗๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชโอฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชโอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๐] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 
                   โนโยคโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                     โยคโคจฉกทุกสนทิัสสนัตติกะ 
      [๔๘๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชโยคธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชโยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๒] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 
                   โนนีวรณโคจฉกทกุนสนิทัสสนัตติกะ 
                    นีวรณโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๘๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนวีรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                  โนปรามาสโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                   ปรามาสโคจฉกทกุสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๘๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๖] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 
                     นสารัมมณทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                      สารัมมณทุกสนทิัสสนัตติกะ 
      [๔๘๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม ที่ไมใชอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      โดยคณิตกนัย                      มีวาระ ๓ 
      ในอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน 
      [๔๘๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๘๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๑ 



 

 

                      โนจิตตทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                       จิตตทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๙๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจติตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
 *ปฏิฆธรรม ที่ไมใชจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชธรรมทีไ่มใชจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      โดยคณิตกนัย                      มีวาระ ๓ 
                     นเจตสิกทุกนสนทิัสสนัตติกะ 
                      เจตสิกทุกสนิทสัสนัตติกะ 
      [๔๙๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเจตสกิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๙๒] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๓ 
                   นจิตตสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                    จิตตสัมปยุตตทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๙๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๙๔] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๓ 
                    นจิตตสังสัฏฐทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                     จิตตสังสัฏฐทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๙๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๙๖] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
                   โนจิตตสมุฏฐานทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                    จิตตสมุฏฐานทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๙๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      โดยจิตตสมุฏฐานรูป ก็มีวาระ ๓ เหมือนกนั 
                    โนจิตตสหภูทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                      จิตตสหภูทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๔๙๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจติตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน 
 สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๔๙๙] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๓ 
                  โนจิตตานุปริวัตติทุกนสนิทัสสนัตติกะ 



 

 

                    จิตตานุปริวัตติทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๐๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจติตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๐๑] ในเหตุปจจัย               มีวาระ ๓ 
                โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๐๒] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๐๓] ในเหตุปจจัย               มีวาระ ๓ 
               นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๐๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      [๕๐๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ ๓ 
             นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
              จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๐๖] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๐๗] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
            นอัชฌัตติกทุกนสนิทัสสนัตติกอัชฌัตติกทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๐๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนพาหิรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนพาหิรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      โดยคณิตกนัย                    มีวาระ ๓ 
             นอุปาทาทุกนสนิทัสสนัตติกอุปาทาทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๐๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
 *ปฏิฆธรรม ที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๑๐] ในเหตุปจจัย               มีวาระ ๑ 
            นอุปาทินนทุกนสนิทัสสนัตติกอุปาทินนทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๑๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอนปุาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 



 

 

 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอุปาทนินธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๑๒] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
                  โนอุปาทานโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                   อุปาทานโคจฉกทกุสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๑๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอปุาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
 *ปฏิฆธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๑๔] ในเหตุปจจัย            มีวาระ ๓ 
         โนกิเลสโคจฉกทุกนสนทิัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทกุสนทิัสสนัตติกะ 
      [๕๑๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
 *ปฏิฆธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๑๖] ในเหตุปจจัย            มีวาระ ๓ 
                  นทัสสเนนปหาตัพพทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                   ทัสสเนนปหาตัพพทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๑๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๑๘] ในเหตุปจจัย             มีวาระ ๓ 
                 นภาวนายปหาตัพพทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                   ภาวนายปหาตัพพทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๑๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๒๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๒๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๒๒] ในเหตุปจจัย  มีวาระ ๓ 
                นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนสนิทสัสนัตติกะ 
                 ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๒๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ 
 ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๒๔] ในเหตุปจจัย             มีวาระ ๓ 
             นสวิตักกทุกนสนิทสัสนัตติกสวิตักกทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๒๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอวตัิกกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 



 

 

 *ปฏิฆธรรม ที่ไมใชสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๒๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
             นสวิจารทุกนสนิทัสสนัตติกสวิจารทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๒๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอวจิารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
 *ปฏิฆธรรม ที่ไมใชสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๒๘] ในเหตุปจจัย         มีวาระ ๓ 
             นสัปปติกทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปนติกทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๒๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอัปปติกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
 *ปฏิฆธรรม ที่ไมใชสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๓๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
             นปติสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกปติสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๓๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๓๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
            นสุขสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกสุขสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๓๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสขุสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๓๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
                   นอุเบกขาสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกะ 
                    อุเบกขาสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๓๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๓๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
           นกามาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๓๗] สนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๓๘] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
            นรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๓๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
 *ปฏิฆธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๔๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
           นอรูปาวจรทุกนสนิทสัสนัตติกอรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๔๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 



 

 

 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๔๒] ในเหตุปจจัย  มีวาระ ๓ 
           นปริยาปนนทุกนสนิทสัสนัตติกปริยาปนนทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๔๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอปริยาปนนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๔๔] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
            นนิยยานิกทุกนสนิทัสสนัตติกนิยยานิกทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๔๕] สนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอนยิยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชนยิยานิกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๔๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
               นนิยตทุกนสนิทัสสนัตติกนิยตทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๔๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอนยิตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน 
 สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๔๘] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
             นสอุตตรทุกนสนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๔๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนสอตุตรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน 
 สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๕๐] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
               นสรณทุกนสนิทัสสนัตติกสรณทุกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๕๕๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ 
 ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชสรณธรรม และธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๕๕๒] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล กม็ีวาระ ๓ เหมือนกัน 
      [๕๕๓] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรมที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๕๔] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๑ 
            ในอธิปธิปจจัย                  มี  "  ๑ 
            ในอวิคตปจจัย                  มี  "  ๑ 



 

 

      [๕๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรมที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๕๕๖] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรมที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๕๕๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย           มีวาระ ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย        มี  "  ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย          มี  "  ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย          มี  "  ๓ 
      [๕๕๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กบัเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      [๕๕๙] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มีวาระ ๓ 
      สหชาตวารก็ดี ปญจยวารก็ดี นิสสยวารก็ด ีสังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึง 
 ใหพิสดาร 
      [๕๖๐] ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรมที่เปนอรณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอรณธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรมที่เปนอรณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๕๖๑] ในเหตุปจจัย                     มีวาระ ๒ 
            ในอธิปติปจจัย                    มี "   ๒ 
            ในอวิคตปจจัย                    มี "   ๒ 
      อนุโลมก็ดี ปจจนียะกด็ี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวารใน 
 กุสลัตติกะ ทานนับไวฉันใด พึงนับฉันนั้น 
                   ปจจนียานุโลมทุกตัติกปฏฐาน จบ. 
                     ปจจนียานุโลมติกทุกปฏฐาน 
                   นกุสลัตติกเหตุทุกกุสลัตติกเหตุทุกะ 
      [๕๖๒] เหตุธรรมที่เปนอกศุล อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนอกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนอกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรมที่ไมใชอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรมที่ไมใชอัพยากฤต 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรมที่ไมใชอกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๖๓] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๙ 
      [๕๖๔] นเหตุธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชกศุล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      นเหตุธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอกุศล เกดิขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      นเหตุธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
      นเหตุธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใช 
 นเหตุธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใช 
 อัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย 
      นเหตุธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใช 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๕๖๕] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๑๘ 
                นกุสลัตติกนสเหตุกทุกกุสลัตติกสเหตุกทุกะ 
      [๕๖๖] สเหตุกธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชกศุล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชอกศุล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใช 
 สเหตุกธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชกุศล และธรรม 



 

 

 ที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชอกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๖๗] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๖ 
      [๕๖๘] อเหตุกธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อเหตุกธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชอกศุล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      อเหตุกธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      อเหตุกธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชกุศล และธรรม 
 ที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชอพัยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      อเหตุกธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชอกศุล และธรรม 
 ที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชอพัยากฤต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      อเหตุกธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชกุศล และธรรม 
 ที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชอกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๖๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
            นกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๕๗๐] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมที่ไมใชอกศุล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหมือนกับสเหตุกทุกะ 
      [๕๗๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๕๗๒] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหมือนกับอเหตุกทุกะ มีวาระ ๖ 
             นกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๕๗๓] เหตุและสเหตุกธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม และไมใช 
 อเหตุกธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุและสเหตุกธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใช 
 อเหตุกธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      ในที่ไมใชอกุศล                     มีวาระ ๒ 



 

 

      ในที่ไมใชอพัยากฤต                  มี "   ๒ 
      โดยคณิตกนัย คร้ังที่ ๑                มี "   ๑ 
      โดยคณิตกนัย คร้ังที่ ๒                มี "   ๑ 
      โดยคณิตกนัย คร้ังที่ ๓                มี "   ๑ 
      ในปจจัยทั้งปวง                     มี "   ๙ 
      [๕๗๔] ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหมือนกับเหตุและสเหตุกทุกะ           มีวาระ ๙ 
                   นกุสลัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
                    กุสลัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๕๗๕] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และ 
 ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๗๖] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๙ 
      [๕๗๗] ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๗๘] ในเหตุปจจัย                    มีวาระ ๙ 
                นกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกกุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ 
      [๕๗๙] นเหตุสเหตุกธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เปนนเหตุธรรม และไมใช 
 สเหตุกธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๘๐] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
      [๕๘๑] นเหตุอเหตุกธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่เปนนเหตุธรรม และไมใช 
 อเหตุกธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      โดยคณิตกนัย มี ๑ นัย มีวาระ ๓ 
      นเหตุอเหตุกธรรมที่เปนอพัยากฤต อาศัยธรรมที่เปนนเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๘๒] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๖ 
               นกุสลัตติกนสัปปจจยทุกกุสลัตติกสัปปจจยทุกะ 
      [๕๘๓] ธรรมที่ไมใชสัปปจจยธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรมที่เปนกุศล 
 โดยอารัมมณปจจัย มี ๖ นัย 
      สังขตทุกะ ก็เหมือนกับสัปปจจยทุกะ 
               นกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกกุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ 
      [๕๘๔] สนิทัสสนธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรมที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๕๘๕] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๖ 
      [๕๘๖] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรมที่เปน 
 กุศล โดยอารัมมณปจจัย 
      พึงกระทําเปนปญหา ๙ 
                นกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกกุสลัตติกสัปปฏิฆทุกะ 
      [๕๘๗] สัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๘๘] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๖ 
      [๕๘๙] อัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๙๐] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
                   นกุสลัตติกนรูปทุกกุสลัตติกรูปทุกะ 
      [๕๙๑] รูปธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๙๒] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๖ 
      [๕๙๓] อรูปธรรมที่เปนอพัยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๙๔] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
                 นกุสลัตติกนโลกิยทกุกุสลัตติกโลกยิทุกะ 
      [๕๙๕] โลกิยธรรมที่เปนอพัยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๙๖] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๕ 
      [๕๙๗] โลกุตตรธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ฯลฯ โลกุตตรธรรมที่เปนอัพยากฤต ฯลฯ 
      พึงกระทําวาระ ๖ 
           นกุสลัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ 
      [๕๙๘] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรมที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๕๙๙] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๑๘ 
      [๖๐๐] เกนจินวิญเญยยธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม 
 ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๐๑] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๑๘ 



 

 

                 นกุสลัตติกโนอาสวทุกกุสลัตติกอาสวทุกะ 
      [๖๐๒] อาสวธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๐๓] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
      [๖๐๔] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๐๕] ในเหตุปจจัย                   มวีาระ ๙ 
                 นกุสลัตติกนสาสวทุกกุสลัตติกสาสวทุกะ 
      [๖๐๖] สาสวธรรมที่เปนอพัยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๐๗] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๕ 
            นกุสลัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๖๐๘] อาสวสัมปยุตตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรมที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๐๙] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 
      [๖๑๐] อาสววิปปยุตตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรมที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย 
             นกุสลัตติกนอาสวสาสวทุกกุสลัตติกอาสวสาสวทุกะ 
      [๖๑๑] อาสวะและสาสวธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรมและไมใช 
 อนาสวธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๑๒] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 
      [๖๑๓] ธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๑๔] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๙ 
                  นกุสลัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
                   กุสลัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๖๑๕] ธรรมที่เปนทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๑๖] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 
      [๖๑๗] ธรรมที่เปนอาสวสมัปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                  นกุสลัตติกอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ 



 

 

                   กุสลัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 
      [๖๑๘] อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เปนอพัยากฤต อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตต- 
 *ธรรม และไมใชสาสวธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๑๙] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๕ 
              นกุสลัตติกสัตตโคจฉกทุกกุสลัตติกสตัตโคจฉกทุกะ 
      [๖๒๐] สัญโญชนธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คันถธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      โอฆธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      โยคธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นีวรณธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึน้ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      ปรามาสธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      สารัมมณธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
                             ฯลฯ 
              นกุสลัตติกนกามาวจรทุกกุสลัตติกกามาวจรทุกะ 
      [๖๒๑] กามาวจรธรรมที่เปนอพัยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๒๒] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๕ 
      [๖๒๓] ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 กามาวจรธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๒๔] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 
                นกุสลัตติกนรูปาวจรทุกกุสลัตติกรูปาวจรทุกะ 
      [๖๒๕] รูปาวจรธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๒๖] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 
      [๖๒๗] ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรมที่เปนอพัยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 รูปาวจรธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๒๘] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๕ 
      [๖๒๙] อรูปาวจรธรรมที่เปนกศุล อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๖๓๐] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 
              นกุสลัตติกนอรูปาวจรทุกกุสลัตติกอรูปาวจรทุกะ 
      [๖๓๑] ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 อรูปาวจรธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๓๒] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ 
              นกุสลัตติกนปริยาปนนทุกกุสลัตติกปริยาปนนทุกะ 
      [๖๓๓] ปริยาปนนธรรมทีเ่ปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรมที่ไมใชกศุล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ปริยาปนนธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรมทีไ่มใชอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      ปริยาปนนธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรมทีไ่มใชอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๓๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
      [๖๓๕] อปริยาปนนธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ฯลฯ ปริยาปนนธรรมที่เปนอัพยากฤต ฯลฯ มี ๒ นัย 
      ในอกุศลมูล มี ๒ นัย 
      ในทุกมูล มี ๒ นัย 
      [๖๓๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
               นกุสลัตติกนนิยยานกิทุกกุสลัตติกนยิยานิกทกุะ 
      [๖๓๗] นิยยานิกธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๖๓๘] อนิยยานิกธรรมทีเ่ปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยยานิกธรรมที่ไมใชอกศุล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อนิยยานิกธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิยานิกธรรมที่ไมใชอัพยากฤต 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๓๙] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
                  นกุสลัตติกนนิยตทุกกุสลัตติกนิยตทุกะ 
      [๖๔๐] นิยตธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใชนิยตธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      เหมือนกับอปริยาปนนทุกะ                มีวาระ ๖ 
      [๖๔๑] อนิยตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      อนิยตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิตธรรมที่ไมใชอกศุล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      อนิยตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอนยิตธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๔๒] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๕ 
                นกุสลัตติกนสอุตตรทุกกุสลัตติกสอตุตรทุกะ 
      [๖๔๓] สอุตตรธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สอุตตรธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรมที่ไมใชอกศุล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      สอุตตรธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรมที่ไมใชอพัยากฤต เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๔๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
                  นกุสลัตติกนสรณทุกกุสลัตติกสรณทุกะ 
      [๖๔๕] สรณธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๖๔๖] ในเหตุปจจัย                มีวาระ ๓ 
      [๖๔๗] อรณธรรมที่เปนอพัยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      อรณธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      อรณธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                นเวทนาตติกนเหตุทุกเวทนาตติกเหตุทุกะ 
      [๖๔๘] เหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชทุกขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใช 



 

 

 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      โดยคณิตกนัย คร้ังที่ ๒             มีวาระ ๑๙ 
      [๖๔๙] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
      [๖๕๐] นเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม 
 ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ฯลฯ มีวาระ ๒ 
 เหมือนกัน 
      ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรม ฯลฯ 
 มีวาระ ๒ เหมือนกัน 
            โดยคณิตกนัย คร้ังที่ ๑             มีวาระ ๑ 
            โดยคณิตกนัย คร้ังที่ ๒             มีวาระ ๑ 
            โดยคณิตกนัย คร้ังที่ ๓             มีวาระ ๑ 
      [๖๕๑] ในเหตุปจจัย                    มีวาระ ๙ 
                นวิปากกัตติกนเหตุทุกวิปากกัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๕๒] เหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชเหตุธรรมที่ไมใชวิปาก- 
 *ธัมมธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนวิปากธมัมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปาก- 
 *ธัมมธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชเนววปิากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 



 

 

      เหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม และ 
 ธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชเนววิปากนวปิากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม 
 และธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๕๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๑ 
      [๖๕๔] นเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชวิปาก- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๕๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๘ ฯลฯ 
                   นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนเหตุทุกะ 
                    อุปาทินนุปาทานิยัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๕๖] เหตุธรรมที่เปนอนปุาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใช 
 อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๕๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๖๕๘] นเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใช 
 อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๕๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๘ 
                   นสังกิลิฏฐสังกิเลสกิัตติกนเหตุทุกะ 
                    สังกิลิฏฐสังกิเลสิกตัติกเหตุทุกะ 
      [๖๖๐] เหตุธรรมที่เปนอสงักิลิฏฐสังกิเลสกิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใช 
 สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๖๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
                 นวิตักกัตติกนเหตุทุกวิตักกัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๖๒] เหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชเหตุธรรมที่ไมใชสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๖๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๕ 
                    นปติตติกนเหตุทุกปติตติกเหตุทุกะ 
      [๖๖๔] เหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชปติสห- 
 *คตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีวาระ ๒๘ 
                 นทัสสนัตติกนเหตุทุกทัสสนัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๖๕] เหตุธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใช 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๖๖๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
                 นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ 
                  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๖๗] เหตุธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใช 
 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๖๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๖๖๙] เหตุธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชอาจยคาม-ิ 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๗๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
                 นเสกขัตติกนเหตุทุกเสกขัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๗๑] เหตุธรรมที่เปนอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชเสกขธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๗๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
                 นปริตตัตติกนเหตุทุกปริตตัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๗๓] เหตุธรรมที่เปนมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชปริตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๗๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๑ 
                     นปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ 
                      ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๗๕] เหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชเหตุธรรมที่ไมใชปริตตา- 
 *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๗๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๓ 
                   นหีนัตติกนเหตุทุกหีนัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๗๗] เหตุธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
 ปจจัย 
      [๖๗๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
                นมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกมิจฉัตตัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๗๙] เหตุธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชมิจฉัตต- 
 *นิยตธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๘๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
             นมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกมัคคารัมมณัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๘๑] เหตุธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๖๘๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                นอุปปนนัตติกนเหตุทุกอุปปนนัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๘๓] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอปุปนนธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปน 
 อุปปนนธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอุปาทิธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      [๖๘๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                  นอตีตัตติกนเหตุทุกอตีตัตติกนเหตุทุกะ 
      [๖๘๕] ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอตีตธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนปจจุป- 
 *ปนนธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมที่เปนปจจุปปนน- 
 *ธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๖๘๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
             นอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกอตีตารัมมณัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๘๗] เหตุธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชอตีตา- 
 *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๘๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๗ 
                นอัชฌัตตัตติกนเหตุทุกอัชฌัตตัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๘๙] เหตุธรรมที่เปนพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชอัชฌัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๙๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒ 
           นอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๙๑] เหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชอัชฌตั 
 ตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๙๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
               นสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกสนิทัสสนัตติกเหตุทุกะ 
      [๖๙๓] เหตุธรรมที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใช 
 สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 



 

 

 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๙๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๖๙๕] นเหตุธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรมที่ไมใชสนิทัส- 
 *สนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นนเหตุ กับนเหตุ กลับกัน มีมูล ๓ พึงกระทําเปนปญหา ๒๑ 
             นสนิทัสสนัตติกนสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกะ 
      [๖๙๖] สเหตุกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไม 
 ใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรมที่ไมใช 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๖๙๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๖๙๘] อเหตุกธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ 
 ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      อเหตุกธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรมที่ไมใชอนิทสั- 
 *สนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๖๙๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                   นสนิทัสสนัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 
                    สนิทัสสนัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๗๐๐] เหตุสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชเหตุ- 
 *สัมปยุตตธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๐๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๐๒] เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชเหตุ- 
 *วิปปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๐๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
        นสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกสนิทัสทัสสนัตติกเหตุกสเหตุกทุกะ 
      [๗๐๔] เหตุและสเหตุกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม 
 และไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๐๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๐๖] ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ที่เปนนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมไมใชอเหตุธรรมและไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 



 

 

      [๗๐๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                  นสนิทัสสนัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
                   สนิทัสสนัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๗๐๘] เหตุและเหตุสัมปยตุตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ 
 ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๗๐๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๑๐] ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๑๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
         นสนิทัสสนัตติกนเหตุนสเหตุกทุกสนิทสัสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๗๑๒] นเหตุสเหตุกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนนเหตุธรรม 
 และไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๑๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๑๔] นเหตุอเหตุกธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีเ่ปนนเหตุธรรม 
 และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๑๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
             นสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกะ 
      [๗๑๖] สนิทัสสนธรรมที่เปนนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๑๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
             นสนิทัสสนัตติกนสัปปฏิฆทุกสนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกะ 
      [๗๑๘] สัปปฏิฆธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๑๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๗๒๐] อัปปฏิฆธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๒๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                นสนิทัสสนัตติกนรูปทุกสนิทัสสนัตติกรูปทุกะ 
      [๗๒๒] รูปธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๒๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 



 

 

      [๗๒๔] อรูปธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรม ที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๒๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
              นสนิทัสสนัตติกนโลกิยทุกสนิทสัสนัตติกโลกิยทุกะ 
      [๗๒๖] โลกิยธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกยิธรรมที่ไมใช 
 สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      โลกิยธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชโลกยิธรรมที่ไมใชอนทิัส- 
 *สนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๗๒๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                   นสนิสทัสนัตติกนเกนจิวิญเญยยทกุะ 
                    สนิทัสสนัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ 
      [๗๒๘] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวญิ- 
 *เญยยธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๒๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓๕ 
      [๗๓๐] เกนจินวิญเญยยธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิน- 
 *วิญเญยยธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๓๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓๕ 
              นสนิทัสสนัตติกโนอาสวทุกสนิทสสนัตติกอาสวทุกะ 
      [๗๓๒] อาสวธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๓๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๓๔] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๓๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
              นสนิทัสสนัตติกนสาสวทุกสนิทัสสนัตติกสาสวทุกะ 
      [๗๓๖] สาสวธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๓๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                   นสนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ 
                    สนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๗๓๘] อาสวสัมปยุตตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสว- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๓๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 



 

 

      [๗๔๐] อาสววิปปยุตตธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสว- 
 *วิปปยุตตธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒๑ นัย 
          นสนิทัสสนัตติกนอาสวสาสวทุกสนิทัสสนัตติกอาสวสาสวทุกะ 
      [๗๔๑] อาสวะและสาสวธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสว- 
 *ธรรม และไมใชอนาสวธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๔๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๔๓] ธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๔๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                 นสนิทัสสนัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
                 นสนิทัสสนัตติกอาสวอาสวสัมปยตุตทุกะ 
      [๗๔๕] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๔๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๔๗] ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรมที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๔๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                 นสนิทัสนัตติกอาสวสัมปยุตตนสาสวทุกะ 
                  สนิทัสสนัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 
      [๗๔๙] อาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อาสววิปปยุตตะ และไมใชสาสวธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๑๒ นัย 
      [๗๕๐] อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
 อาสววิปปยุตตะ และไมใชอนาสวธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๕๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                  นสนิทัสสนัตติกโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ 
                   สนิทัสสนัตติกสัญโญชนโคจฉกทกุะ 
      [๗๕๒] สัญโญชนธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสัญโญชน- 
 *ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๕๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 



 

 

                   นสนิทัสสนัตติกโนคันถโคจฉกทกุะ 
                     สนิทัสสนัตติกคันถโคจฉกทุกะ 
      [๗๕๔] คันถธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๕๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                   นสนิทัสสนัตติกโนโอฆโคจฉกทกุะ 
                     สนิทัสสนัตติกโอฆโคจฉกทุกะ 
      [๗๕๖] โอฆธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม ที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๕๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                   นสนิทัสสนัตติกโนโยคโคจฉกทกุะ 
                     สนิทัสสนัตติกโยคโคจฉกทุกะ 
      [๗๕๘] โยคธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม ที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๕๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                   นสนิทัสสนัตติกโนนีวรณโคจฉกทุกะ 
                    สนิทัสสนัตติกนีวรณโคจฉกทุกะ 
      [๗๖๐] นีวรณธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๖๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                  นสนิทัสสนัตติกโนปรามาสโคจฉกทุกะ 
                   สนิทัสสนัตติกปรามาสโคจฉกทุกะ 
      [๗๖๒] ปรามาสธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๖๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                     นสนิทัสสนัตติกนสารัมมณทุกะ 
                      สนิทัสสนัตติกสารัมมณทุกะ 
      [๗๖๔] สารัมมณธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๖๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๖๖] อนารัมมณธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนารัมมณ- 
 *ธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๖๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 



 

 

               นสนิทัสสนัตติกโนจิตตทุกสนิทัสสนัตติกจิตตทุกะ 
      [๗๖๘] จิตตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๖๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๗๐] ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชจติตธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๗๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
             นสนิทัสสนัตติกนเจตสิกทุกสนิทัสสนัตติกเจตสิกทุกะ 
      [๗๗๒] เจตสิกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๗๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๗๔] อเจตสิกธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเจตสิกธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๗๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                   นสนิทัสสนัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ 
                    สนิทัสสนัตติกจิตตสัมปยุตตทุกะ 
      [๗๗๖] จิตตสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตต- 
 *สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๗๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๗๘] จิตตวิปปยุตตธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตต- 
 *วิปปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๗๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                    นสนิทัสสนัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ 
                     สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐทุกะ 
      [๗๘๐] จิตตสังสัฏฐธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชจิตต 
 สังสัฏฐธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๘๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๘๒] จิตตวิสังสัฏฐธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตต- 
 *วิสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๘๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                   นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ 
                    สนิทัสสนัตติกจิตตสมุฏฐานทุกะ 
      [๗๘๔] จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตต- 



 

 

 *สมุฏฐานธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๘๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
      [๗๘๖] ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
 ปจจัย 
      [๗๘๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                    นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสหภูทุกะ 
                     สนิทัสสนัตติกจิตตสหภูทุกะ 
      [๗๘๘] จิตตสหภูธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๘๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
      [๗๙๐] ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชจติตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๙๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                  นสนิทัสสนัตติกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ 
                    สนิทัสสนัตติกจิตตานุปริวัตติทุกะ 
      [๗๙๒] จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เปนอสนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 จิตตานุปริวัตติธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๙๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
      [๗๙๔] ธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชธรรมทีไ่มใชจิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      [๗๙๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                 นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏสมูฏฐานทุกะ 
                  สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 
      [๗๙๖] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๙๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๗๙๘] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏสมุฏฐานธรรมที่เปนสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๗๙๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
               นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 



 

 

                สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 
      [๘๐๐] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ 
 ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๐๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๐๒] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ 
 ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๐๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
             นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
              สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
      [๘๐๔] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๐๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๐๖] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๐๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๗ 
            นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตติกทุกสนิทัสสนัตติกอัชฌัตติกทุกะ 
      [๘๐๘] อัชฌัตติกธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตติก- 
 *ธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๐๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๑ 
      [๘๑๐] พาหิรธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพาหิรธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๑๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
             นสนิทัสสนัตติกนอุปาทาทุกสนิทัสสนัตติกอุปาทาทุกะ 
      [๘๑๒] อุปาทาธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปุาทาธรรมที่ 
 ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๑๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓๕ 
      [๘๑๔] อุปาทาธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 อุปาทาธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๑๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                     นสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนทุกะ 



 

 

                      สนิทัสสนัตติกอุปาทินนทุกะ 
      [๘๑๖] อนุปาทินนธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินน- 
 *ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๑๗] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๒๑ 
                  นสนิทัสสนัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ 
                   สนิทัสสนัตติกอุปาทานโคจฉกทุกะ 
      [๘๑๘] อุปาทานธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๑๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                   นสนิทัสสนัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกะ 
                    สนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกะ 
      [๘๒๐] กิเลสธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๒๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                  นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
                   สนิทัสสนัตติทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
      [๘๒๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสส- 
 *เนนปหาตัพพธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๒๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๒๔] ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๒๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                  นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ 
                   สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ 
      [๘๒๖] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๒๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๒๘] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๒๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 



 

 

                 สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๘๓๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๓๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๓๒] ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๓๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                 สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๘๓๔] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๓๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๓๖] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๓๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
             นสนิทัสสนัตติกนสวิตักกทุกสนิทัสสนัตติกสวิตักกทุกะ 
      [๘๓๘] สวิตักกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๓๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๔๐] อวิตักกธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๔๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
             นสนิทัสสนัตติกนสวิจารทุกสนิทัสสนัตติกสวิจารทุกะ 
      [๘๔๒] สวิจารธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิจารธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๔๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๔๔] อวิจารธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอวจิารธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๔๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
             นสนิทัสสนัตติกนสัปปติกทุกสนิทัสสนัตติกสัปปติกทุกะ 
      [๘๔๖] สัปปติกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม 



 

 

 ที่ไมใชสนิทัสสสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๔๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๔๘] อัปปติกธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๔๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
            นสนิทัสสนัตติกนปติสหคตทุกสนิทัสสนัตติกปติสหคตทุกะ 
      [๘๕๐] ปติสหคตธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๕๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑ 
      [๘๕๒] ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๕๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
            นสนิทัสสนัตติกนสุขสหคตทุกสนิทัสสนัตติกสุขสหคตทุกะ 
      [๘๕๔] สุขสหคตธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๕๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๕๖] ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๕๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                   นสนิทัสสนัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ 
                    สนิทัสสนัตติกอุเบกขาสหคตทุกะ 
      [๘๕๘] อุเบกขาสหคตธรรม ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเุบกขา- 
 *สหคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๕๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๖๐] ธรรมที่ไมใชอเุบกขาสหคตธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
 ปจจัย 
      [๘๖๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
           นสนิทัสสนัตติกนกามาวจรทุกสนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกะ 
      [๘๖๒] กามาวจรธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๖๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
      [๘๖๔] ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 



 

 

 ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๖๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
            นสนิทัสสนัตติกนรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกะ 
      [๘๖๖] รูปาวจรธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๖๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๖๘] ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๖๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
           นสนิทัสสนัตติกนอรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกอรูปาวจรทุกะ 
      [๘๗๐] อรูปาวจรธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๗๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๗๒] ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๗๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
           นสนิทัสสนัตติกนปริยาปนนทุกสนิทัสสนัตติกปริยาปนนทุกะ 
      [๘๗๔] ปริยาปนนธรรมทีเ่ปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนน- 
 *ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๗๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
      [๘๗๖] อปริยาปนนธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอปริยาปนน- 
 *ธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๗๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                     นสนิทัสสนัตติกนนิยยานิกทกุะ 
                      สนิทัสสนัตติกนิยยานิกทกุะ 
      [๘๗๘] นิยยานิกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๗๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๘๐] อนิยยานิกธรรมทีเ่ปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยยานกิ- 
 *ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๘๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
                นสนิทัสสนัตติกนิยตทุกสนิทัสสนัตติกนิยตทุกะ 
      [๘๘๒] นิยตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนิยตธรรมที่ไมใช 



 

 

 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๘๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๘๔] อนิตยธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๘๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
             นสนิทัสสนัตติกนสอุตตรทุกสนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกะ 
      [๘๘๖] สอุตตรธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๘๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
      [๘๘๘] อนุตตรธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๘๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
               นสนิทัสสนัตติกนสรณทุกสนิทัสสนัตติกสรณทุกะ 
      [๘๙๐] สรณธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๘๙๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๘๙๒] อรณธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรมที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      อรณธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอรณธรรมที่ไมใชอนทิัสสน- 
 *สัปปฏิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      อรณธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอรณธรรม ที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      [๘๙๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
            ในอวิคตปจจัย                มี "   ๒๑ 
            แมสหชาตวารก็พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร 
      [๘๙๔] ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม 
 ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรมที่เปน 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๗ นัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
 เหตุปจจัย มี ๗ นัย 



 

 

      [๘๙๕] ธรรมที่ไมใชอรณธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอรณธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรมที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๘๙๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
            ในอารัมมณปจจัย              มี "    ๓ 
            ในอวิคตปจจัย                มี "   ๒๑ 
      อนุโลมก็ดี ปจจนียะกด็ี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ใน 
 กุสลัตติกะ ทานนับไวฉันใด พึงนับฉันนั้น 
                   ปจจนียานุโลมติกทุกปฏฐาน จบ. 
                     ปจจนียานุโลมติกติกปฏฐาน 
                นกุลัตติกนเวทนาตติกกุสลัตติกเวทนาตติกะ 
      [๘๙๗] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไมใชอพัยากฤต เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๑ นัย 



 

 

      [๘๙๘] ในเหตุปจจัย            มีวาระ ๙ 
      [๘๙๙] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชทกุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
 *ธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๙๐๐] ในเหตุปจจัย            มีวาระ ๓ 
      [๙๐๑] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขม- 
 *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมยุตตธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุาย- 
 *เวทนายสมัปปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวท- 
 *นายสัมปยุตตธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวท- 
 *นายสัมปยุตตธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนายสมัปยุตตธรรมที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนาย- 
 *สัมปยุตตธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรมที่ไมใช 
 อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชอทกุขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไมใช 
 อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๙๐๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
                นกุสลัตติกนวิปากกัตติกกุสลัตติกวิปากัตติกะ 
      [๙๐๓] วิปากธรรมที่เปนอพัยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชวปิากธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 



 

 

 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      วิปากธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      วิปากธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใช 
 วิปากธรรมที่ไมใชอกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๙๐๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๐๕] วิปากธัมมธรรมทีเ่ปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      วิปากธัมมธรรมที่เปนอกศุล ฯลฯ เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      วิปากธัมมธรรมที่เปนอกศุล อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธมัมธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      วิปากธัมมธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรมที่ไมใชกศุล และธรรม 
 ที่ไมใชวิปากธมัมธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      [๙๐๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๙๐๗] เนววิปากนวิปากธมัมธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปาก- 
 *ธัมมธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๐๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                   นกุสลัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ 
                    กุสลัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ 
      [๙๐๙] ธรรมที่ไมใชอุปาทนินุปาทานิยธรรม ที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกอปุาทินนุปาทา- 
 *นิยธรรม ที่เปนอัพยากฤต โดยอารัมมณปจจัย 
      [๙๑๐] ในอารัมมณปจจัย              มีวาระ ๖ 
      [๙๑๑] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอนปุาทินนุปาทา- 
 *นิยธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๑๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
      [๙๑๓] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอนปุาทาทินนอน-ุ 
 *ปาทานิยธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๑๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                  นกุสลัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
                   กุสลัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
      [๙๑๕] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม 
 ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อกุศลมูล มี ๓ นัยเทาน้ัน 



 

 

      [๙๑๖] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสัง- 
 *กิเลสิกธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๑๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๙๑๘] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสกิธรรมที่เปนกศุล อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐอสัง- 
 *กิเลสิกธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๑๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                นกุสลัตติกนวิตักกัตติกกุสลัตติกวิตักกัตติกะ 
      [๙๒๐] สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรมที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๒๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๙๒๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เปนอกศุล อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๒๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๙๒๔] อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม 
 ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๒๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑๒ 
                  นกุสลัตติกนปติตติกกุสลัตติกปติตติกะ 
      [๙๒๖] ปติสหคตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๒๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๙๒๘] สุขสหคตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๒๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๙๓๐] อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรมที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๓๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
                นกุสลัตติกนทัสสนัตติกกุสลัตติกทัสสนัตติกะ 
      [๙๓๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๓๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๓๔] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพธรรม 
 ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๓๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 



 

 

      [๙๓๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใช 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๓๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
                 นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
                  กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
      [๙๓๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๓๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๔๐] ภาวนายหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๔๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๔๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใช 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๔๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
             นกุสลัตติกนอาจยคามิตติกกุสลัตติกอาจยคามิตติกะ 
      [๙๔๔] อาจยคามิธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๔๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๙๔๖] อปจยคามิธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๔๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๔๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินา- 
 *ปจยคามิธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๔๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
                นกุสลัตติกนเสกขัตติกกุสลัตติกเสกขัตติกะ 
      [๙๕๐] เสกขธรรมที่เปนกศุล อาศัยธรรมที่ไมใชเสกขธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๕๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๙๕๒] อเสกขธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอเสกขธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๕๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๕๔] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชเนวเสกขานา- 
 *เสกขธรรมทีไ่มใชกุศล เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๙๕๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
                นกุสลัตติกนปริตตัตติกกุสลัตติกปริตตัตติกะ 
      [๙๕๖] ปริตตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๕๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
      [๙๕๘] มหัคคตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๕๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๖๐] อัปปมาณธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๖๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
           นกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกกุสลัตติกปริตตารัมมณัตติกะ 
      [๙๖๒] ปริตตารัมมณธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม 
 ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๖๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๖๔] มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรมที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๖๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
      [๙๖๖] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม 
 ที่ไมใชกศุล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๖๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                  นกุสลัตติกนหีนัตติกกสลัตติกหีนัตติกะ 
      [๙๖๘] หีนธรรมที่เปนอกศุล อาศัยธรรมที่ไมใชหีนธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๙๖๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๗๐] มัชฌิมธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชมัชฌิมธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๗๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
      [๙๗๒] ปณีตธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชปณีตธรรมท่ีไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๙๗๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
                นกุสลัตติกนมิจฉัตตัตติกกุสลัตติกมิจฉัตติกะ 
      [๙๗๔] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรมที่ไมใชกศุล 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๗๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๗๖] สัมมัตตนิยตธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๗๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
      [๙๗๘] อนิยตธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๗๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
            นกุสลัตติกนมัคคารัมมณัตติกกุสลัตติกมัคครรัมมณตัติกะ 
      [๙๘๐] มัคคารัมมณธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๘๑] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๖ 
      [๙๘๒] มัคคเหตุกธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๘๓] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๖ 
      [๙๘๔] มัคคาธิปติธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรมที่ไมใชกุศล 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๘๕] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๖ 
               นกุสลัตติกนอุปปนนัตติกกุสลัตติกอุปปนนัตติกะ 
      [๙๘๖] ธรรมที่ไมใชอุปปนนธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกอุปปนนธรรมที่เปนกุศล 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      [๙๘๗] ในอารัมมณปจจัย               มีวาระ ๑๘ 
      [๙๘๘] ธรรมที่ไมใชปจจุปปนนธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรมที่เปน 
 กุศล โดยอารัมมณปจจัย 
      [๙๘๙] ในอารัมมณปจจัย               มีวาระ ๑๘ 
             นกุสลัตติกนอตีตารัมมณัตติกกุสลัตติอตีตารัมมณัตติกะ 
      [๙๙๐] อตีตารัมมณธรรมทีเ่ปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรมที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๙๑] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 
      [๙๙๒] อนาคตารัมมณธรรมที่เปนกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรมที่ไมใช 
 กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๙๓] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๙ 
      [๙๙๔] ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณ- 



 

 

 *ธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๙๕] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 
                    นกุสลัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
                     กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
      [๙๙๖] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม 
 ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๙๗] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
      [๙๙๘] พหิทธารัมมณธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม 
 ที่ไมใชกุศล เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๙๙๙] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
              นกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกกุสลัตติกสนิทัสสนัตติกะ 
      [๑๐๐๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
 *ปฏิฆธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกดิขึ้น เพราะเหตุ 
 ปจจัย มี ๑ นัย 
      สนิทัสสมสัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ 
 ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๑ นัย 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 ที่ไมใชกุศล และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๑ นัย 
      [๑๐๐๑] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๖ 
      [๑๐๐๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัป- 
 *ปฏิฆธรรมที่ไมใชกุศล เกดิขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๐๓] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๖ 
      [๑๐๐๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิ- 
 *ฆธรรมที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๐๕] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 



 

 

               นเวทนาตติกนกุสลัตติกเวทนาตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๐๖] กุศลที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใช- 
 *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      กุศลธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ทีไ่มใชทุกขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใช 
 ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
      กุศลธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใช 
 อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลทีไ่มใชอทุกขม- 
 *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๒ นัย 
      หัวขอปจจัย ๔ โดยคณิตกนัย พึงกระทําใหเปนหัวขอปจจัยอยางละ ๒ ละ ๒ 
      [๑๐๐๗] ในเหตุปจจัย                     มีวาระ ๑๔ 
      [๑๐๐๘] อกศุลอธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล 
 ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อกุศลธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชสุขาย- 
 *เวทนายสมัปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๐๙] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ ๒๑ 
      [๑๐๑๐] ธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก 
 อัพยากตธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๐๑๑] ในอารัมมณปจจัย                   มีวาระ ๑๔ 
                นวิปากัตติกนกุสลัตติกวิปากัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๑๒] กุศลธรรมที่เปนวปิากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชวิปากธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๑๓] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ ๓ 
      [๑๐๑๔] อกุศลธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอกุศลทีไ่มใชวิปากธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๑๕] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ ๓ 
      [๑๐๑๖] อัพยากตธรรมที่เปนเนววิปากนวปิากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อัพยากตธรรมที่ไมใชวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๑๗] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ ๓ 



 

 

                   นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนกุสลัตติกะ 
                    อุปาทินนุปาทานิยัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๑๘] กุศลธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใช 
 อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๑๙] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๓ 
      [๑๐๒๐] อกุศลธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุลที่ไมใช 
 อนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๒๑] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๓ 
      [๑๐๒๒] อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนปุาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากต- 
 *ธรรม ที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๒๓] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๕ 
                  นสังกิลิฏฐสังกิเลสกิัตติกนกุสลัตติกะ 
                   สังกิลิฏฐสังกิเลสิกตัติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๒๔] กุศลธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล 
 ที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๒๕] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๖ 
      [๑๐๒๖] อกุศลธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุลธรรมที่ไม 
 ใชสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๒๗] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๓ 
      [๑๐๒๘] อัพยากตธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากต- 
 *ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๒๙] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๖ 
                นวิตักกัตติกนกุสลัตติกวิตักกัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๓๐] กุศลธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลทีไ่มใชสวิตัก- 
 *กสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๓๑] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๑๕ 
      [๑๐๓๒] อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุลที่ไมใชสวิตัก 
 กสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๓๓] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๙ 
      [๑๐๓๔] อัพยากตธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอพัยากตธรรมที่ 
 ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๓๕] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๗ 
                  นปติตติกนกุสลัตติกปติตติกกุสลัตติกะ 



 

 

      [๑๐๓๖] กุศลธรรมที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชปติสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๓๗] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๒๘ 
      [๑๐๓๘] อกุศลธรรมที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลทีไ่มใชปติสหคต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๓๙] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๒๘ 
                นทัสสนัตติกนกุสลัตติกทัสสนัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๔๐] กุศลธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
 ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๑] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๓ 
      [๑๐๔๒] อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใช 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๓] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๖ 
      [๑๐๔๔] อัพยากตธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อัพยากตธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๕] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๖ 
                 นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนกุสลัตติกะ 
                  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๔๖] กุศลธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ 
 ไมใชกุศลที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๗] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๓ 
      [๑๐๔๘] อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อกุศล ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๔๙] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๖ 
      [๑๐๕๐] อัพยากตธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชอัพยากตธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๑] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๖ 
             นอาจยคามิตติกนกุสลัตติกอาจยคามิตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๕๒] กุศลธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอาจยคาม-ิ 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๓] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ ๖ 
      [๑๐๕๔] อกุศลธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอกุศลทีไ่มใชอาจยคาม-ิ 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๑๐๕๕] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ ๓ 
      [๑๐๕๖] อัพยากตธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอัพยากต- 
 *ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๗] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ ๕ 
                นเสกขัตติกนกุสลัตติกเสกขัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๕๘] กุศลธรรมที่เปนเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใชเสกขธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๙] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ ๖ 
      [๑๐๖๐] อกุศลธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุลที่ไมใช 
 เสกขธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๖๑] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ ๓ 
      [๑๐๖๒] อัพยากตธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากต- 
 *ธรรม ที่ไมใชเสกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๖๓] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ ๕ 
                นปริตตัตติกนกุสลัตติกปริตตัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๖๔] กุศลธรรมที่เปนมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชมหัคคตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๖๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๙ 
      [๑๐๖๖] อกุศลธรรมที่เปนปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชมหัคคตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๖๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๐๖๘] อัพยากตธรรมที่เปนปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรมที่ไมใช 
 ปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๖๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖ 
            นปริตตารัมณัตติกนกุสลัตติกปริตตารัมณัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๗๐] กุศลธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลทีไ่มใชปริตตา- 
 *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๗๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
      [๑๐๗๒] อกุศลธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุลที่ไมใชปริตตา- 
 *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๗๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๑๔ 
                  นหีนัตติกนกุสลัตติกหีนัตติกจกุสลัตติกะ 
      [๑๐๗๔] กุศลธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชหีนธรรม เกิดขึ้น 



 

 

 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๗๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖ 
      [๑๐๗๖] อกุศลธรรมที่เปนหีนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุลที่ไมใชหีนธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๗๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๐๗๘] อัพยากตธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอัพยากตธรรม ที่ไมใช 
 หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๗๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖ 
               นมิจฉัตตัตติกนกุสลัตติกมิจฉัตตัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๘๐] กุศลธรรมที่เปนสมัมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศล ที่ไมใชมิจฉัตต- 
 *นิยตธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๘๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖ 
      [๑๐๘๒] อกุศลธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใช 
 มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๘๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖ 
      [๑๐๘๔] อัพยากตธรรมที่เปนอนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรมที่ไมใช 
 มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๘๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖ 
             นมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกมัคคารัมณัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๘๖] กุศลธรรมที่เปนมคัคารัมมณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศล ที่ไมใชมัคคารัม- 
 *มณธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๘๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓๕ 
      ธรรมที่ไมใชอกุศล ธรรมที่ไมใชอัพยากฤต ไมมี 
               นอุปปนนัตติกนกุสลัตติกอุปปนนัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๘๘] ธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนอุปปนน- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๐๘๙] ในอารัมมณปจจัย                         มีวาระ ๗ 
      [๑๐๙๐] ธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปน 
 อุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๐๙๑] ในอารัมมณปจจัย                         มีวาระ ๖ 
      [๑๐๙๒] ธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม ที่ไมใชอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม 
 ที่เปนอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๐๙๓] ในอารัมมณปจจัย                        มีวาระ ๗ 



 

 

             อตีตัตติกะ ก็เหมือนกบั อุปปนนัตติกะ 
            นอตีตารัมมณัตติกนกุสลัตติกอตีตารัมมณัตติกกุสลตัติกะ 
      [๑๐๙๔] กุศลธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศลที่ไมใชอตีตารัมมณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๙๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
      [๑๐๙๖] อกุศลธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลทีไ่มใชอตีตา- 
 *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๙๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
               นอัชฌัตตัตติกนกุลัตติกอัชฌัตตัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๐๙๘] กุศลธรรมที่เปนพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอชัฌัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล ทีไ่มใชพหิทธาธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๐๙๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒ 
      [๑๑๐๐] อกุศลธรรมที่เปนพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอัชฌัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๐๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒ 
                    นอัชฌัตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ 
                     อัชฌัตตารัมมณัตติกกุสลตัติกะ 
      [๑๑๐๒] กุศลธรรมที่เปนอชัฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอัชฌัต- 
 *ตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๐๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖ 
      [๑๑๐๔] อกุศลธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุลที่ไมใช 
 อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๐๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖ 
               นสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกสนิทัสสนัตติกกุสลัตติกะ 
      [๑๑๐๖] กุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศล ที่ไมใชอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      กุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชกุศล ที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๐๗] ในเหตุปจจัย                            มีวาระ ๓ 



 

 

      [๑๑๐๘] อกุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกศุลที่ไมใช 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๐๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๑๐] อัพยากตธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๑๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๗ 
      นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมอัพยากตมูล มี ๗ นัย เหมือนกนั 
      ทุกมูล มี ๗ เหมือนกัน รวมทั้งหมดเปน ๒๑ นัย 
             นสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกสนิทัสสนัตติกเวทนาตติกะ 
      [๑๑๑๒] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๑๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๑๔] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๑๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๑๖] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๑๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
              นสนิทัสสนัตติกนวิปากัตติกสนิทัสสนัตติกวิปากัตติกะ 
      [๑๑๑๘] วิปากธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๑๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๒๐] วิปากธัมมธรรมทีเ่ปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมม- 
 *ธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๒๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๒๒] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 เนววิปากนวิปากธัมมธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๒๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
                 นสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ 
                  สนิทัสสนัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ 
      [๑๑๒๔] ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปน 
 ปจจัยแกอุปาทนินุปาทานิยธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย 



 

 

      [๑๑๒๕] ในอารัมมณปจจัย                        มีวาระ ๖ 
      [๑๑๒๖] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๒๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
      [๑๑๒๘] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ทีเ่ปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนุปาทินนอนปุาทานิยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๒๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
                 นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ 
                  สนิทัสสนัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกตัติกะ 
      [๑๑๓๐] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สังกิลิฏฐสงักิเลสิกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๓๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๓๒] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๓๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
      [๑๑๓๔] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๓๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
             นสนิทัสสนัตติกนวิตักกัตติกสนิทัสสนัตติกวิตักกัตติกะ 
      [๑๑๓๖] สวิตักกสวิจารธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๓๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๓๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๓๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๔๐] อวิตักกอวิจารธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๔๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
               นสนิทัสสนัตติกนปติตติกสนิทัสสนัตติกปติตติกะ 
      [๑๑๔๒] ปติสหคตธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคต- 
 *ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๔๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๔๔] สุขสหคตธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคต- 



 

 

 *ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๔๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๔๖] อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเุบกขา- 
 *สหคตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๔๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
                     นสนิทัสสนัตติกนทัสสนัตติกะ 
                      สนิทัสสนัตติกทัสสนัตติกะ 
      [๑๑๔๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๔๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๕๐] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๕๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๕๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๕๓] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๒๑ 
               นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
                สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
      [๑๑๕๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๕๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๕๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๕๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๕๘] เนวทัสสนเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๕๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
                    นสนิทัสสนัตติกนอาจยคามิตติกะ 
                     สนิทัสสนัตติกอาจยคามิตติกะ 
      [๑๑๖๐] อาจยคามิธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๑๑๖๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๖๒] อปจยคามิธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปจยคาม-ิ 
 *ธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๖๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๑ 
      [๑๑๖๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ 
 ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามธิรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๖๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
             นสนิทัสสนัตติกนเสกขัตติกสนิทัสสนัตติกเสกขัตติกะ 
      [๑๑๖๖] เสกธรรมที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเสกขธรรม ที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๖๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๖๘] อเสกขธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๖๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๗๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 เนวเสกขานาเสกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๗๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
              นสนิทัสนัตติกนปริตตัตติกสนิทัสสนัตติกปริตตัตติกะ 
      [๑๑๗๒] ปริตตธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตธรรมที่ 
 ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๗๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
      [๑๑๗๔] มหัคคตธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๗๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๗๖] อัปปมาณธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณ- 
 *ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๗๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
                   นสนิทัสสนัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ 
                    สนิทัสสนัตติกปริตตารัมมณัตติกะ 
      [๑๑๗๘] ปริตตารัมมณธรรม ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตา- 
 *รัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๗๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๘๐] มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตา 



 

 

 รัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๘๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๘๒] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อัปปมาณารัมมณธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๘๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
               นสนิทัสสนัตติกนหีนัตติกสนิทัสสนัตติกหีนัตติกะ 
      [๑๑๘๔] หีนธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชหีนธรรม ที่ไมใช 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๘๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๘๖] มัชฌิมธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมชัฌิมธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๘๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
      [๑๑๘๘] ปณิตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปณีตธรรม 
 ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๘๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
            นสนิทัสสนัตติกนมิจฉัตตัตติกกสนิทัสสนัตติกมิจฉัตตัตติกะ 
      [๑๑๙๐] มิจฉัตตนิยตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชมิจฉัตต- 
 *นิยตธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๙๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๙๒] สัมมัตตนิยตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสัมมัตต- 
 *นิยตธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๙๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๙๔] อนิยตธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรมที่ 
 ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๙๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
                   นสนิทัสสนัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ 
                    สนิทัสสนัตติกมัคคารัมมณัตติกะ 
      [๑๑๙๖] มัคคารัมมณธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชมัคคารัม- 
 *มณธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๙๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๑๙๘] มัคคเหตุกธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคเหตุก- 
 *ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๑๙๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 



 

 

      [๑๒๐๐] มัคคาธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติ- 
 *ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๐๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
            นสนิทัสสนัตติกนอุปปนนัตติกสนิทัสสนัตติกอุปปนนัตติกะ 
      [๑๒๐๒] ธรรมที่ไมใชอุปปนนธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 อุปปนนธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๒๐๓] ในอารัมมณปจจัย                        มีวาระ ๖ 
              นสนิทัสสนัตติกนอตีตัตติกสนิทัสสนัตติกอตีตัตติกะ 
      [๑๒๐๔] ธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปน 
 ปจจัยแกปจจุปปนนธรรม ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๒๐๕] ในอารัมมณปจจัย                        มีวาระ ๖ 
                   นสนิทัสสนัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ 
                    สนิทัสสนัตติกอตีตารัมมณัตติกะ 
      [๑๒๐๖] อตีตารัมมณธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอตีตา- 
 *รัมมณธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๐๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๒๐๘] อนาคตารัมมณธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนาคตารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๐๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๒๑๐] ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ปจจุปปนนารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๑๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
                  นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
                   สนิทัสสนัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
      [๑๒๑๒] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๑๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
      [๑๒๑๔] พหิทธารัมมณธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธา- 
 *รัมมณธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๑๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
             ในอวิคตปจจัย                          มี "   ๓ 
      สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึง 
 ใหพิสดาร 



 

 

                   ปจจนียานุโลมติกติกปฏฐาน จบ. 
                      ---------------- 
                     ปจจนียานุโลมทกุทุกปฏฐาน 
                 นเหตุทุกนสเหตุกทุกเหตุทุกสเหตุกทุกะ 
      [๑๒๑๖] สเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 สเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      สเหตุธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๒๑๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๔ 
             ในอารัมมณปจจัย                        มี  "  ๔ 
             ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๔ 
      [๑๒๑๘] ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม 
 ที่เปนนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๒๑๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๑ 
             ในอารัมมณปจจัย                        มี "   ๖ 
             ในอวิคตปจจัย                          มี "   ๕ 
                      ปญหาวาร พึงใหพิสดาร 
      [๑๒๒๐] อเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      อเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      อเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และ 
 ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ม ี๑ นัย 
      [๑๒๒๑] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
             นเหตุทุกนเหตุสัมปยตุตทุกเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๒๒๒] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๒๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๔ 
      [๑๒๒๔] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม 



 

 

 ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๒๕] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๓ 
              นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๑๒๒๖] เหตุและสเหตุกธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และ 
 ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๒๗] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๑ 
      [๑๒๒๘] ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๒๙] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑ 
           นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๒๓๐] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม 
 และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๓๑] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑ 
      [๑๒๓๒] ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      [๑๒๓๓] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑ 
              นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๑๒๓๔] นเหตุสเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนนเหตุธรรม และไมใช 
 สเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๓๕] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑ 
      [๑๒๓๖] นเหตุอเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนนเหตุธรรม และไมใช 
 อเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๓๗] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑ 
                นเหตุทุกนสัปปจจยทุกเหตุทุกสัปปจจยทุกะ 
      [๑๒๓๘] ธรรมที่ไมใชสัปปจจยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๒๓๙] ในอารัมมณปจจัย              มีวาระ ๓ 
                  สังขตทุกะ ก็เหมือนกับ สัปปจจยทุกะ 
                นเหตุทุกนสนิทัสสนทุกเหตุทุกสนทิัสสนทุกะ 
      [๑๒๔๐] สนิทัสสนธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม ที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๔๑] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 



 

 

      [๑๒๔๒] ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกอนทิัสสนธรรม 
 ที่เปนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๒๔๓] ในอารัมมณปจจัย              มีวาระ ๓ 
                 นเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกเหตุทุกสัปปฏิฆทุกะ 
      [๑๒๔๔] สัปปฏิฆธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรมที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๔๕] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
      [๑๒๔๖] อัปปฏิฆธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรมที่ไมใช 
 นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๔๗] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑ 
                    นเหตุทุกนรูปทุกเหตุทุกรูปทุกะ 
      [๑๒๔๘] รูปธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๔๙] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
      [๑๒๕๐] อรูปธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรมที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๕๑] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
                  นเหตุทุกนโลกิยทกุเหตุทุกโลกิยทกุะ 
      [๑๒๕๒] โลกิยธรรมทีเ่ปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      โลกิยธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย โดยคณิตกนยั มีวาระ ๓ 
      [๑๒๕๓] โลกุตตรธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรมที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๕๔] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๓ 
             นเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทกุเกนจิวิญเญยยทุกะ 
      [๑๒๕๕] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม 
 ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๕๖] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๙ 
      [๑๒๕๗] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม 
 ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๕๘] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๙ 
                  นเหตุทุกโนอาสวทกุเหตุทุกอาสวทุกะ 



 

 

      [๑๒๕๙] อาสวธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อาสวธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      อาสวธรรมที่เปนเหตุธรรม และอาสวธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อาสวธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      อาสวธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      อาสวธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอาสวธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชอาสวธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๒๖๐] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๕ 
      [๑๒๖๑] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 อาสวธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
 อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 ที่ไมใชเหตุธรรม และธรรมทีไ่มใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ- 
 *เหตุปจจัย 
      [๑๒๖๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕ 
                  นเหตุทุกนสาสวทุกเหตุทุกสาสวทุกะ 
      [๑๒๖๓] สาสวธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรมที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๖๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
            นเหตุทุกนอาสวสัมปยตุตทุกเหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๒๖๕] อาสวสัมปยุตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๖๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๒๖๗] อาสววิปปยุตตธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๑๒๖๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๙ 
              นเหตุทุกนอาสวสาสวทุกเหตุทุกอาสวสาสวทุกะ 
      [๑๒๖๙] อาสวะและสาสวธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรมและ 
 ไมใชอนาสวธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๗๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕ 
      [๑๒๗๑] ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 อนาสวธรรมและไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๗๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕ 
                  นเหตุทุกนอาสวอาสวสัมมปยุตตทุกะ 
                    เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๒๗๓] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอาสว- 
 *ธรรม และไมใชอาสววิปปยตุตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๗๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๒๗๕] ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๗๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                  นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ 
                    เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 
      [๑๒๗๗] อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตต- 
 *ธรรม และไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๗๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๒๗๙] อาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตต- 
 *ธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๘๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
           นเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกเหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ 
      [๑๒๘๑] สัญโญชนธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม ที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๘๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
              นเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกเหตุทุกคันถโคจฉกทุกะ 
      [๑๒๘๓] คันถธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคนัถธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๘๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๙ 



 

 

              นเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกเหตุทุกโอฆโคจฉกทุกะ 
      [๑๒๘๕] โอฆธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๘๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕ 
              นเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกเหตุทุกโยคโคจฉกทุกะ 
      [๑๒๘๗] โยคธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๘๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕ 
             นเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกเหตุทุกนีวรณโคจฉกทกุะ 
      [๑๒๘๙] นีวรณธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๙๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
           นเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกเหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกะ 
      [๑๒๙๑] ปรามาสธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม ที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                นเหตุทุกนสารัมมณทุกเหตุทุกสารัมมณทุกะ 
      [๑๒๙๒] สารัมมณธรรมทีเ่ปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๒๙๓] อนารัมมณธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม ที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   นเหตุทุกโนจิตตทุกเหตุทุกจิตตทุกะ 
      [๑๒๙๔] จิตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๙๕] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๒๙๖] ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใช 
 จิตตธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๙๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                 นเหตุทุกนเจตสิกทกุเหตุทุกเจตสิกทุกะ 
      [๑๒๙๘] เจตสิกธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรมที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๙๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๓๐๐] อเจตสิกธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเจตสิกธรรม ที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

 

      [๑๓๐๑] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
 *ธรรม และไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๘๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
           นเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกเหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ 
      [๑๒๘๑] สัญโญชนธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม ที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๘๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
              นเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกเหตุทุกคันถโคจฉกทุกะ 
      [๑๒๘๓] คันถธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคนัถธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๘๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๙ 
              นเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกเหตุทุกโอฆโคจฉกทุกะ 
      [๑๒๘๕] โอฆธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๘๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕ 
              นเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกเหตุทุกโยคโคจฉกทุกะ 
      [๑๒๘๗] โยคธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๘๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕ 
             นเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกเหตุทุกนีวรณโคจฉกทกุะ 
      [๑๒๘๙] นีวรณธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๙๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
           นเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกเหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกะ 
      [๑๒๙๑] ปรามาสธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม ที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                นเหตุทุกนสารัมมณทุกเหตุทุกสารัมมณทุกะ 
      [๑๒๙๒] สารัมมณธรรมทีเ่ปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๒๙๓] อนารัมมณธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนารัมมณธรรม ที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
                   นเหตุทุกโนจิตตทุกเหตุทุกจิตตทุกะ 
      [๑๒๙๔] จิตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๙๕] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๒๙๖] ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใช 
 จิตตธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๙๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                 นเหตุทุกนเจตสิกทกุเหตุทุกเจตสิกทุกะ 
      [๑๒๙๘] เจตสิกธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรมที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๒๙๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๓๐๐] อเจตสิกธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเจตสิกธรรม ที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๐๑] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๓๒๕] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
 ที่ไมใชธรรม ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๒๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
               นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
                เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
      [๑๓๒๗] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๒๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๓๒๙] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
 ธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๓๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                นเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกเหตุทุกอัชฌัตติกทุกะ 
      [๑๓๓๑] อัชฌัตติกธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรมที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๓๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๓๓๓] พาหิรธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพาหิรธรรมที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๓๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                 นเหตุทุกนอุปาทาทกุเหตุทุกอุปาทาทุกะ 
      [๑๓๓๕] อุปาทาธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมที่ไมใชเหตุธรรม 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๓๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๓๓๗] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
 อุปาทาธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๓๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                 นเหตุทุกนอุปาทินนทุกเหตุทุกอุปาทินนทุกะ 
      [๑๓๓๙] อนุปาทินนธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอนุปาทินนธรรมที่ไมใช 
 เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๔๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
             นเหตุทุกโนอุปาทานโคจฉกทุกเหตุทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ 
      [๑๓๔๑] อุปาทานธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรมที่ไมใชเหตุ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๔๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
             นเหตุทุกโนกิเลสโคจฉกทุกเหตุทกุกิเลสโคจฉกทุกะ 
      [๑๓๔๓] กิเลสธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกเิลสธรรมที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๔๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
          นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
      [๑๓๔๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหา- 
 *ตัพพธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๔๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๓๔๗] ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๔๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
          นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ 
      [๑๓๔๙] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๕๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๓๕๑] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๕๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                  นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                   เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 



 

 

      [๑๓๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชทัสส- 
 *เนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๓๕๔] ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที ่
 ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๕๕] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                  นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                   เหตุทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
      [๑๓๕๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๕๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
      [๑๓๕๘] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ 
 ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๕๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                 นเหตุทุกนสวิตักกทุกเหตุทุกสวิตักกทุกะ 
      [๑๓๖๐] สวิตักกธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม ที่ไมใชเหตุ- 
 *ธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๖๑] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
             ในปจจัยทั้งปวง ฯลฯ 
                    นเหตุทุกนสรณทุกเหตุทุกสรณทกุะ 
      [๑๓๖๒] สรณธรรมที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๖๓] ในเหตุปจจัย         มีวาระ ๓ 
      [๑๓๖๔] อรณธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อรณธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      อรณธรรมที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชอรณธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๖๕] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                 นสเหตุกทุกนเหตุทุกสเหตุกทุกเหตุทุกะ 
      [๑๓๖๖] เหตุธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น 



 

 

 เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๖๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๓๖๘] นเหตุธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสเหตุก- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๖๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
             นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ 
      [๑๓๗๐] เหตุธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใช 
 นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      เหมือนกับสเหตุทุกะ 
              นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ 
      [๑๓๗๑] เหตุธรรมที่เปนเหตุและสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชเหตุ 
 และไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๗๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
      [๑๓๗๓] นเหตุธรรมที่เปนสเหตุกธรรม และไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 นเหตุธรรมที่ไมใชอเหตุกะและไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๗๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
          นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ 
      [๑๓๗๕] เหตุธรรมที่เปนเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ 
 ไมใชเหตุ และไมใชเหตุวิปปยตุตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๗๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      [๑๓๗๗] นเหตุธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม และไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 นเหตุธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตะ และไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๗๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
             ทุกะที่สุด ไมแจก 
                นสัปปจจยทุกนเหตุทุกสัปปจจยทกุเหตุทุกะ 
      [๑๓๗๙] เหตุธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชอัปปจจย- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๘๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
      [๑๓๘๑] นเหตุธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใช 
 อัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๘๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 



 

 

             สังขตทุกะกเ็หมือนกบัสัปปจจยทุกะ 
                นสนิทัสสนทุกนเหตุทุกสนิทัสสนทกุเหตุทุกะ 
      [๑๓๘๓] เหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสน- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๘๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
      [๑๓๘๕] นเหตุธรรมที่เปนสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๘๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                    นสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกสัปปฏิฆทุกเหตุทุกะ 
      [๑๓๘๗] เหตุธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๘๘] ในเหตุปจจัย          มีหัวขอปจจัย ๑ 
      [๑๓๘๙] นเหตุธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใช 
 สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๙๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                    นรูปทุกนเหตุทุกรูปทุกเหตุทุกะ 
      [๑๓๙๑] เหตุธรรมที่เปนอรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชรูปธรรม เกิด 
 ขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่เปนอรูปธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรมที่ไมใชรูปธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      โดยคณิตกนัย                  มีวาระ ๓ 
                  นโลกิยทุกนเหตุทุกโลกิยทกุเหตุทุกะ 
      [๑๓๙๒] เหตุธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชโลกยิธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนโลกยิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๓๙๓] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒ 
      [๑๓๙๔] นเหตุธรรมที่เปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชโลกยิธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      นเหตุธรรมที่เปนโลกยิธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๓๙๕] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๔ 
            นเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทกุเหตุทุกะ 



 

 

      [๑๓๙๖] เหตุธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใช 
 เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๙๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๙ 
      [๑๓๙๘] นเหตุธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใช 
 เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๓๙๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๙ 
                  โนอาสวทุกนเหตุทุกอาสวทุกเหตุทุกะ 
      [๑๔๐๐] เหตุธรรมที่เปนอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      เหตุธรรมที่เปนอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม และธรรม 
 ที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๔๐๑] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๕ 
      [๑๔๐๒] นเหตุธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชอาสว- 
 *ธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      นเหตุธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และ 
 ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๕ นัย 
                             ฯลฯ 
                นสารัมมณทุกนเหตุทุกสารัมมณทุกเหตุทุกะ 
      [๑๔๐๓] เหตุธรรมที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใช 
 สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๐๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๔๐๕] นเหตุธรรมที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใช 
 อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๐๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                             ฯลฯ 
                   นสรณทุกนเหตุทุกสรณทุกเหตุทุกะ 
      [๑๔๐๗] เหตุธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 



 

 

 เหตุปจจัย 
      [๑๔๐๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒ 
      [๑๔๐๙] นเหตุธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      นเหตุธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๑๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                             ฯลฯ 
                 นสรณทุกนสเหตุกทุกสรณทุกสเหตุกทกุะ 
      [๑๔๑๑] สเหตุกธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      สเหตุกธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรมที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๑๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒ 
      [๑๔๑๓] อเหตุกธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      อเหตุกธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรมที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๑๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒ 
              นสรณทุกนเหตุสัมปยตุตทุกสรณทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๔๑๕] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๑๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒ 
      [๑๔๑๗] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๑๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒ 
              นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกสรณทุกเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๑๔๑๙] เหตุและสเหตุกธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุและไมใช 
 อเหตุกธรรมที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      เหตุและสเหตุกธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุและไมใชอเหตุกธรรม 
 ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๒๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒ 
      [๑๔๒๑] ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรม 



 

 

 ที่ไมใชอเหตุธรรม และไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุก- 
 *ธรรม และไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๒๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒ 
             เหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะ 
                             ฯลฯ 
             นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ 
      [๑๔๒๓] นเหตุสเหตุกธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใช 
 สเหตุกธรรมที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๒๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
      [๑๔๒๕] นเหตุอเหตุกธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใช 
 อเหตุกธรรมที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      นเหตุอเหตุกธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม 
 ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๔๒๖] ในเหตุปจจัย มีวาระ ๒ 
                นสรณทุกนสัปปจจยทุกสรณทุกสปัปจจยทุกะ 
      [๑๔๒๗] ธรรมที่ไมใชสัปปจจยธรรมที่ไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกสปัปจจยธรรม 
 ที่เปนอรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย 
                  นสรณทุกนสังขตทุกสรณทุกสังขตทุกะ 
      [๑๔๒๘] ธรรมที่ไมใชสังขตธรรมที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
                นสรณทุกนสนิทัสสนทุกสรณทุกสนิทัสสนทุกะ 
      [๑๔๒๙] สนิทัสสนธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนธรรมที่ไมใช 
 สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๓๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                 นสรณทุกนสัปปฏิฆทุกสรณทุกสัปปฏิฆทุกะ 
      [๑๔๓๑] สัปปฏิฆธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรมที่ไมใช 
 สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๓๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                    นสรณทุกนรูปทุกสรณทุกรูปทกุะ 
      [๑๔๓๓] รูปธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรมที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๓๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒ 
      [๑๔๓๕] อรูปธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรมที่ไมใชสรณธรรม 



 

 

 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๓๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒ 
                  นสรณทุกนโลกยิทกุสรณทุกโลกยิทุกะ 
      [๑๔๓๗] โลกิยธรรมทีเ่ปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๓๘] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
      [๑๔๓๙] โลกุตตรธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรมที่ไมใช 
 สรณธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๔๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
            นสรณทุกนเกนจิวิญเญยยทุกสรณทกุเกนจิวิญเญยยทุกะ 
      [๑๔๔๑] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม 
 ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๔๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
      [๑๔๔๓] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจนิวิญเญยยธรรม 
 ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๔๔] ในเหตุปจจัย         มีวาระ ๓ 
             นสรณทุกนอาสวโคจฉกทุกสรณทกุอาสวโคจฉกทกุะ 
      [๑๔๔๕] อาสวธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรมทีไ่มใชอรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
                    นสรณทุกนสัญโญชนโคจฉกทกุะ 
                     สรณทุกสัญโญชนโคจฉกทกุะ 
      [๑๔๔๖] สัญโญชนธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรมที่ไมใช 
 อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๔๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
              นสรณทุกนคันถโคจฉกทุกสรณทุกคนัถโคจฉกทุกะ 
      [๑๔๔๘] คันถธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๔๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
              นสรณทุกนโอฆโคจฉกทุกสรณทุกโอฆโคจฉกทุกะ 
      [๑๔๕๐] โอฆธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๕๑] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
              นสรณทุกนโยคโคจฉกทุกสรณทุกโยคโคจฉกทุกะ 



 

 

      [๑๔๕๒] โยคธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๕๓] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
              นสรณทุกนนีวรณโคจฉกทุกสรณทกุนีวรณโคจฉกทกุะ 
      [๑๔๕๔] นีวรณธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๕๕] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
           นสรณทุกนปรามาสโคจฉกทุกสรณทกุปรามาสโคจฉกทุกะ 
      [๑๔๕๖] ปรามาสธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๕๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
                นสรณทุกนสารัมมณทุกสรณทุกสารัมมณทุกะ 
      [๑๔๕๘] สารัมมณธรรมทีเ่ปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรมที่ไมใช 
 สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๔๕๙] อนารัมมณธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชอนารัมมณธรรมที่ไมใช 
 สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๖๐] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒ 
                   นสรณทุกนจิตตทุกสรณทุกจิตตทุกะ 
      [๑๔๖๑] จิตตธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติตธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๖๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
                             ฯลฯ 
                 นสรณทุกนเจตสิกทกุสรณทุกเจตสกิทุกะ 
      [๑๔๖๓] เจตสิกธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๖๔] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒ 
             นสรณทุกนจิตตสัมปยุตตทุกสรณทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ 
      [๑๔๖๕] จิตตสัมปยุตตธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม 
 ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย 
              นสรณทุกนจิตตสังสัฏฐทุกสรณทุกจิตตสงัสัฏฐทุกะ 
      [๑๔๖๖] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐธรรมที่ไมใช 
 สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๖๗] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๒ 



 

 

                             ฯลฯ 
                    นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
                     สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
      [๑๔๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหา- 
 *ตัพพธรรมที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๖๙] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
      [๑๔๗๐] ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
 ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรมที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๗๑] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
                             ฯลฯ 
                 นสรณทุกนสอุตตรทุกสรณทุกสอตุตรทุกะ 
      [๑๔๗๒] สอุตตรธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรมที่ไมใช 
 สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๗๓] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
             ในอวิคตปจจัย         มี "   ๑ 
      สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารก็ด ีสังสัฏฐวารกด็ี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน 
 กับปฏิจจวาร 
      [๑๔๗๔] ธรรมที่ไมใชสอตุตรธรรมที่ไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกสอตุตรธรรมที่เปน 
 อรณธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๔๗๕] ธรรมที่ไมใชสอตุตรธรรมที่ไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกสอตุตรธรรมที่เปน 
 อรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๑ นัย 
      [๑๔๗๖] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
             ในอารัมมณปจจัย       มี "   ๑ 
             ในอธิปติปจจัย         มี "   ๑ ฯลฯ 
             ในอวิคตปจจัย         มี "   ๑ ฯลฯ 
      [๑๔๗๗] ธรรมที่ไมใชสอตุตรธรรมที่ไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกสอตุตรธรรมที่เปน 
 อรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
             ฯลฯ เปนปจจัย     โดยสหชาตปจจัย 
             ฯลฯ เปนปจจัย     โดยอุปนิสสยปจจัย 
             ฯลฯ เปนปจจัย     โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๔๗๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย              มี "   ๑ 
      [๑๔๗๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กบัเหตุปจจัย   มีหัวขอปจจัย ๑ 



 

 

      [๑๔๘๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย    มีหัวขอปจจัย ๑ 
      ปญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงใหพิสดาร ฉันนั้น 
      [๑๔๘๑] อนุตตรธรรมที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      [๑๔๘๒] ในเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
             ในอวิคตปจจัย         มี "   ๑ 
      [๑๔๘๓] ธรรมที่ไมใชอนตุตรธรรมที่ไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกอนตุตรธรรม ที่เปน 
 อรณธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๔๘๔] ในอนันตรปจจัย        มีวาระ ๑ 
             ในสมนันตรปจจัย       มี "   ๑ 
             ในอุปนิสสยปจจัย       มี "   ๒ 
             ในปุเรชาตปจจัย       มี "   ๑ 
             ในอาเสวนปจจัย       มี "   ๑ 
             ในวิปปยุตตปจจัย       มี "   ๑ 
             ในอัตถิปจจัย          มี "   ๑ 
             ในนัตถิปจจัย          มี "   ๑ 
             ในวิคตปจจัย          มี "   ๑ 
             ในอวิคตปจจัย         มี "   ๑ 
      [๑๔๘๕] ธรรมที่ไมใชอนตุตรธรรมที่ไมใชสรณธรรม เปนปจจัยแกอนตุตรธรรมที่เปน 
 อรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      ฯลฯ เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย 
      ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรมที่ไมใชอรณธรรม เปนปจจัยแกอนุตตรธรรมที่เปนอรณธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๔๘๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                มีวาระ ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย             มี "   ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย             มี "   ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย              มี "   ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                 มี "   ๒ 
      [๑๔๘๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
             กับอุปนิสสยปจจัย                       มีวาระ ๒ 
      [๑๔๘๘] ในอุปนิสสยปจจัย 
             กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒ 
             ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ                มีวาระ ๑ 



 

 

             ในอัตถิปจจัย กับ ฯลฯ                   มี "   ๑ 
             ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ                  มี "   ๑ 
      ปญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงใหพิสดาร ฉันนั้น 
                    ปจจนียานุโลมทุกทุกปฏฐาน จบ. 
                      ปจจนียานุโลมปฏฐาน จบ. 
       ปฏฐาน ต้ังแตอนุโลมทุกติกปฏฐาน จนจบ มีประมาณ ๓๐ ภาณวาร 
                       ปฏฐานปกรณ จบบริบูรณ 
                        พระอภิธรรมปฎก จบ. 
                                    ---------------- 
 


