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                                   พระอภิธรรมปฎก  
                                          เลมท่ี  ๗๑ 

                                   ปฏฐาน  ภาคที่  ๗               
   ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

                                ปจจนียปฏฐาน 
                               ๑.  ปจจนียติกปฏฐาน 
                                      ๑. นกุสลติกะ๒ 

                                        ปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย         

           [๑]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓   ที่เปนอกุศล   ที่เปนอัพยากตะ๓    และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศล   ที่เปนอัพยากตะ๓  เกิดข้ึน  ฯลฯ   ขันธ ๒ และจิตต- 
สมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒   เกิดข้ึน. 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชกุสล เกิด   
ขึ้น  เพราะปจจัย 
๑. บาลีเลมท่ี  ๔๕, ๒. ม. เปนกุสลติกะ  และทุก ๆ ติกะ  ไมมี  น นําหนา 
๓.  อรรถกถา  ใช  อกุสลาพยากตะ.  
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                   ๓.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย    
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชกุศล      และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ. 
           [๒]  ๖.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                   ๘.   ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ     อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๙.   ธรรมที่ไมใชอกุศล  และธรรมที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๐.  ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๕ วาระ. 
           [๓] ๑๑.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ       อาศัยธรรมที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๑๒.   ธรรมที่ไมใชกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ     
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๓.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๔.   ธรรมที่ไมใชกุศล      และธรรมที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๕.   ธรรมที่ไมใชอกุศล     และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๖.   ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชอกุศล   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ. 
            [๔] ๑๗.  ธรรมทีไ่มใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   และ 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๘.   ธรรมที่ไมใชอกศุล  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๙.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ     อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒๐.  ธรรมที่ไมใชกุศล      และธรรมที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย  
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                   ๒๑.   ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชอกุศล  อาศัย    
ธรรมที่ไมใชกุศล   และธรรมที่ไมใชอพัยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๕ วาระ. 
           [๕]  ๒๒.   ธรรมที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล และ 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒๓.   ธรรมที่ไมใชอกุศล      อาศัยธรรมท่ีไมใชอกศุล 
และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย              
                   ๒๔.   ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ   อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒๕.  ธรรมที่ไมใชอกุศล   และธรรมที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย                                                           
                   ๒๖.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  และธรรมท่ีไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมที่ไมใชอพัยากตะ เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี ๕ วาระ.                   
            [๖]  ๒๗.   ธรรมที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒๘.   ธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๒๙.   ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชอกุศล  อาศัย   
ธรรมที่ไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 

                                    ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้ 
เพราะอารัมมณปจจัย  ฯ ล ฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี ๒๔ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒๙ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนปฏิจจวาระ.  
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                                  ปญหาวาระ    

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

                           ๒.  อารัมมณปจจัย 
          [๑๐] ๑.  ธรรมที่ใชกุศล   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล  
ดวยอํานาจของอารัมมปจจัย 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชกุศล       เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชกุศล  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกศุล 
และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชกุศล  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกศุล 
และธรรมท่ีไมใชอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   มี ๖ วาระ. 
                   ๗.   ธรรมทีไ่มใชอกุศล      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั  ม ี๖ วาระ  (วาระที่ ๗-๑๒)        
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                   ๑๓.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช    
อัพยากตะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ม ี๖ วาระ (วาระที่ ๑๓ - ๑๘) 
                   ๑๔.  ธรรมทีไ่มใชกุศล    และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล       ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๖ วาระ   (วาระที่  ๑๙-๒๔) 
                   ๒๕.   ธรรมที่ไมใชอกุศล  และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
มี ๖ วาระ   (วาระที่ ๒๕-๓๐) 
                   ๓๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๖ วาระ 
(วาระที่  ๓๑ -๓๖)            
               
                ๓.  อธิปติปจจัย   ฯลฯ   ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๑๑] ๑.   ธรรมที่ไมใชกุศล   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกศุล 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย.  
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                                 ๑๐. ปุเรชาตปจจัย   

           [๑๒] ๑.   ธรรมที่ไมใชกุศล   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกศุล 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชกุศล  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชกุศล   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอกุศล  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯ ล ฯ  (มี ๖วาระ 
คือวาระท่ี ๑-๖) 
                   ๗.   ธรรมทีไ่มใชอกุศล     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชอกุศลเปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกศุล 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                   ๙.   ธรรมที่ไมใชอกุศล เปนปจจัย แกธรรมที่ไมใชกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอกุศล ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯ ล ฯ  (มี ๖ วาระ 
คือวาระท่ี ๗-๑๒) 
                  ๑๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๑๔.  ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกศุล   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                  ๑๕.   ธรรมทีไ่มใชกุศล   และธรรมที่ไมใชอกุศล  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย  ฯลฯ  (ม ี ๖  วาระ  คือวาระท่ี  ๑๓-๑๘ )  
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม                    

           [๑๓]    ในเหตุปจจัย   ม ี๒๙ วาระ   ในอารมัมณปจจัย   มี ๓๖ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๓๕ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๓๔ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๒๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒๔ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๓๔ วาระ   ในอุปนสิสยปจจัย มี ๓๖ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๑๘ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย มี ๑๘ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  ม ี๒๔ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๒๙ วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ     ในอาหารปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๓๔ วาระ. 
           อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี อนุโลมปจจนียนัยก็ดี   ปจจนียานุโลมนัย 
ก็ดี   แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับอยางนั้น. 
                                          นกุสลติกะ  จบ 
 
                                         ๒.  นเวทนาติกะ 
                                              ปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๔] ๑.   ธรรมที่ไมใชธรรมทีส่ัมปยุตดวยสุขเวทนา  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชธรรมที่สมัปยุตดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชธรรมทีส่ัมปยุตดวยทุกขเวทนา  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชธรรมที่สมัปยุตดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชธรรมทีส่ัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา 
อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา    เกิดขึ้น    เพราะ 
เหตุปจจัย.   
                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชธรรมทีส่ัมปยุตดวยสุขเวทนา     และ 
ธรรมที่ไมใชธรรมที่สมัปยุตดวยอทุกขมสขุเวทนา     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชธรรมทีส่ัมปยุตดวยทุกขเวทนา    และ 
ธรรมที่ไมใชธรรมที่สมัปยุตดวยอทุกขมสขุเวทนา     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชธรรมที่สัมปยุตตดวยสุขเวทนา  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๖.   ธรรมที่ไมใชธรรมทีส่ัมปยุตดวยสุขเวทนา     และ 
ธรรมที่ไมใชธรรมที่สมัปยุตดวยทุกขเวทนา    อาศัยธรรมที่ไมใช 
ธรรมอันสมัปยุตดวยสุขเวทนา  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๗.   ธรรมทีไ่มใชธรรมทีส่ัมปยุตดวยสุขเวทนา,   ธรรม 
ที่ไมใชธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา     และธรรมท่ีไมใชธรรม 
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา        อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่สัม- 
ปยุตตดวยสุขเวทนา  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชธรรมทีส่ัมปยุตดวยทุกขเวทนา  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชธรรมที่สมัปยุตดวยทุกขเวทนา    เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี ๗  วาระ.  
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                   ๙.   ธรรมที่ไมใชธรรมทีส่ัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา  
อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา     เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๗ วาระ.   
                                   นเวทนาติกะ  จบ 
 
                                     ๓.  นวิปากติกะ 
                                         ปฏิจจวาระ                 

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย                 

           [๑๕] ๑.   ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปาก 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
วิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                                          นวิปากติกะ  จบ  
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                                  ๔. นอุปทานทินนติกะ 
                                          ปฏิจจาวาระ         

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจัย 
                  [๑๖] ๑.   ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม    อาศัยธรรม   
ที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                          ๓.  ธรรมที่ไมใชอนปุาทินนอนุปาทานิยธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                                        นอุปาทินนติกะ  จบ 
 
                                         ๕.  นสังกิลฏิฐติกะ 
                                               ปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรม  
ที่ไมไชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชอสังกิลฏิฐอสังกิเลสิกธรรม    อาศัย   
ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                                 นสังกิลิฏฐติกะ  จบ 
 
                                    ๖.  นวิตักกติกะ 
                                        ปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย                           

          [๑๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม      อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอวิตักกวจิารมัตตธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม      อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                                        นวิตักกติกะ  จบ  
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                                       ๗.  นปติติกะ  
                                        ปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย          

          [๑๙] ๑.   ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.                        
                   ๒.  ฯลฯ    อาศัยธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม   ฯลฯ 
                   ๓.   ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม   ฯลฯ 
                                        นปติติกะ  จบ         
                                                         
                                       ๘. นทัสสนติกะ                                                                         
                                          ปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
          [๒๐] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ฯลฯ 
                   ๒.  ฯลฯ    อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม 
ฯลฯ  
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                   ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนาย-  
ปหาตัพพธรรม  ฯลฯ   
                                    นทัสสนติกะ  จบ 
 
                        ๙.  นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 
                                        ปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
          [๒๑] ๑.  ฯลฯ    อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ฯลฯ 
                   ๒.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ฯลฯ 
                   ๓.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกรรม  ฯลฯ  
                         นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  จบ  
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                                ๑๐.  นอาจยคามิติกะ     
                                      ปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั          

          [๒๒] ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม  ฯลฯ 
                   ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม  ฯลฯ 
                   ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม  ฯลฯ 
                                  นอาจยคามิติกะ  จบ 
 
                                     ๑๑.  นเสกขติกะ         
                                         ปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
          [๒๓] ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชเสกขธรรม  ฯลฯ 
                   ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม  ฯลฯ 
                   ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม 
ฯลฯ 
                                        นเสกขติกะ  จบ  
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                                    ๑๒.  นปริตตติกะ  
                                          ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

          [๒๔] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตธรรม  ฯลฯ 
                   ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปหัคคตธรรม  ฯลฯ 
                   ๓.   ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม   ฯลฯ 
                                        นปริตตติกะ   จบ 
 
                                  ๑๓.  นปริตตารัมมณติกะ 
                                              ปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑.  เหตุปจจัย                 

          [๒๕] ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม  ฯลฯ 
                   ๒.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม  ฯลฯ 
                   ๓.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม   
ฯลฯ 
                                         นปริตตารัมมณติกะ  จบ                    
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                                     ๑๔.  นหีนติกะ    
                                         ปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย                          

          [๒๖] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชหีนธรรม  ฯลฯ 
                   ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมัชฌิมธรรม  ฯลฯ 
                   ๓.   ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปณีตธรรม  ฯลฯ 
                                          นหีนติกะ  จบ 
 
                                     ๑๕.  นมิจฉัตตติกะ 
                                            ปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย  

                                        ๑.  เหตุปจจัย  

          [๒๗] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม  ฯลฯ 
                   ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสมัมัตตนิยตธรรม  ฯลฯ 
                   ๓.   ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม  ฯลฯ 
                                          นมิจฉัตตติกะ  จบ                  
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                               ๑๖.  นมัคคารัมมณติกะ    
                                        ปฏิจจาวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจยั 
          [๒๘]  ๑.   ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม  ฯลฯ 
                   ๒.   ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม  ฯลฯ 
                   ๓.   ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม  ฯลฯ 
                                นมัคคารัมมณติกะ  จบ 
 
                                   ๑๗.  นอุปปนนติกะ         
                                          ปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย         

          [๒๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนุปปนนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนุปปนนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.    
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                   ๓.  ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม    และธรรมท่ีไมใช  
อุปปาทิธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย.   
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปปาทิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปปาทิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๖.   ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม     และธรรมที่ไมใช 
อุปปาทิธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย. 
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนุปปนนธรรม  และธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย. 
                   ๘.   ธรรมทีไ่มใชอุปปาทิธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนุปปนนธรรม   และธรรมท่ีไมใชอปุปาทิธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                   ๙.   ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม     และธรรมที่ไมใช 
อุปปาทิธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปปนนธรรม  และธรรมที่ไมใช 
อุปปาทิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                                      นอุปปนนติกะ จบ  
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                                    ๑๘.  นอตีตติกะ                          
                                        ปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย   

                                   ๑.  เหตุปจจยั 
          [๓๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                                      ปญหาวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
          [๓๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
อตีตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.                                    
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
อนาคตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมมีอตีตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
อตีตธรรม และธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชอนาคตธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอนาคตธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย. 
                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชอนาคตธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอตีตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.   
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                   ๖.   ธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่   
ไมใชอตีตธรรม    และธรรมท่ีไมใชอนาคตธรรม   ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย.                                                                        
                   ๗.   ธรรมทีไ่มใชอดีตธรรม และธรรมท่ีไมใชอนาคต- 
ธรรมเปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอดีตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม   และธรรมท่ีไมใชอนาคต- 
ธรรมเปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม     ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย. 
                   ๙.   ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม  และธรรมที่ไมใชอนาคต- 
ธรรมเปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอตีตธรรม  และธรรมท่ีไมใชอนาคต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย. 
                                    นอตีตติกะ  จบ 
 
                              ๑๙.  นอตีตารัมมณติกะ 
                                        ปฏิจจาวาระ         

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

          [๓๒] ๑.    ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม  ฯลฯ 
                   ๒.    ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม  ฯลฯ 
                   ๓.    ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปนนารัมมณธรรม 
ฯลฯ 
                                   นอตีตารัมมณติกะ  จบ          
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                                ๒๐.  นอัชฌัตตติกะ    
                                      ปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑.  เหตุปจจยั 
          [๓๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัชฌัตตธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
อัชฌัตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชพหิทธาธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
พหิทธาธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย. 
                                 นอัชฌัตตติกะ  จบ      
   
                            ๒๑.  นอัชฌัตตารัมมณติกะ 
                                         ปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
          [๓๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชพหิทธารัมมณธรรม     อาศัยธรรมที ่
ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชพหิทธารัมมณธรรม    อาศัยธรรมท่ี  
ไมใชพหิทธารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชอัชฌัตตารัมมณธรรม   อาศัยธรรมที ่
ไมใชพหิทธารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                             นอัชฌตัตารัมมณติกะ  จบ 
 
                                ๒๒.   นสนิทัสสนติกะ         
                                       ปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
          [๓๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสังปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชอนิทัสสนอัปปฏิธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
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                   ๕.  ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และธรรม  
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           [๓๖] ๗.  ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๙.   ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                  ๑๐.  ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                  ๑๑.   ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๑๒.   ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  และธรรม   
ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
          [๓๗] ๑๓.   ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๑๔.   ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๑๕.   ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ 
(วาระที่  ๑๓-๑๘) 
          [๓๘] ๑๘.   ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนอัปปฏิธรรม และธรรมท่ีไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ   (วาระท่ี  ๑๘-๒๔) 
          [๓๙] ๒๕.   ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรมและธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  (วาระท่ี  ๒๕-๓๐) 
                                  นสนิทัสสนติกะ  จบ  
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                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๔๐]   ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๓๐ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   ปญหาวาระก็ดี   ในกุสลติกะ   ทานนับไวอยางไร   พึงนับ 
อยางนั้น. 
                                    ปจจนียติกปฏฐาน  จบ   
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                             ๒.  ปจจนียทุกปฏฐาน  

                                 เหตุโคจฉกะ  

                                    ๑.  นเหตุทุกะ   
                                      ปฏิจจวาระ                     

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั  

           [๔๑] ๑.   ธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชเหตุเกิดข้ึน  ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ                                                              
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถึงมหาภูตรูป. 
           ๒.   ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ   ธรรมที่เปนเหตุทั้งหลาย   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชเหตุ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           ๓.   ธรรมที่ไมใชเหตุ    และธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใช 
เหตุ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย. 
           ๔.   ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยธรรมท่ีไมใช 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชเหตุ   อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช  
เหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๖.   ธรรมที่ไมใชเหตุ    และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
เหตุ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ   เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๗.   ธรรมทีไ่มใชเหตุ    อาศัยธรรมที่ไมใหเหตุ    และ 
ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.   
                   ๘.   ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชเหตุ   อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุ  และธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๙.   ธรรมที่ไมใชเหตุ   และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
เหตุ     อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ   และธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๒]   ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี  ๙  วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจ- 
วาระ.  
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                                  ปญหาวาระ  

                                    อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๓] ๑.   ธรรมที่ไมใชธรรมทีไ่มใชเหตุ  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชเหตุ  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  และธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย. 
 

                             ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๔๔] ๑.   ธรรมที่ไมใชเหตุ   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชเหตุ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชเหตุ   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุ 
และธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชเหตุ  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.   
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                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชเหตุ  เปนปจจัยแกธรรม  
ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.   
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชเหตุ     และธรรมท่ีไมใชธรรมทีไ่มใชเหตุ    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชเหตุ   และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
เหตุ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชเหตุ    และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
เหตุ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
                   ๙.  ธรรมที่ไมใชเหตุ   และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
เหตุ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเหตุ   และธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใช 
เหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม         

           [๔๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
           ปญหาวาระในกุสลติกะมีอยางไร  พึงใหพิสดารอยางนั้น. 
                                            นเหตุทุกะ  จบ  
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                                ๒.  นสเหตุกทุกะ   
                                     ปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๖]  ๑.   ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
สเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.   
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคต  
ดวยอุทธัจจะ  เกิดข้ึน. 
           มหาภูตรูป ๓     อาศัยมหาภูตรูป  ๑   เกิดข้ึน ฯลฯ     มหาภูตรูป ๒ 
อาศัยมหาภูตรูป ๒  เกิดข้ึน.                                                      
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูปทีเ่ปนอุปาทารูป  อาศัยมหารูปทั้งหลาย 
เกิดข้ึน. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
สเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.                                  
           คือ    สัมปยุตตขันธทั้งหลาย     อาศัยโมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  เกิดข้ึน.  
           ในปฏิสนธิขณะ  สเหตุกขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ   เกิดข้ึน. 
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชสเหตุกรรม และธรรมท่ีไมใชอเหตุ- 
กธรรมอาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกรรม       อาศัยธรรมที่ไมใช  
อเหตุกรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๔-๖) 
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช   
สเหตุกรรม  และไมใชเหตุกรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๘.   ธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม     อาศัยธรรมทีไมใช 
สเหตุกธรรม   และไมใชอเหตุกธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๙.   ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  และไมใชอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม    และไมใชอเหตุกธรรม     เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๗]   ในเหตุปจจัย   ม ี ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๖  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวาระก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 

                                          ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
          [๔๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชสเหตุกธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย.  
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                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชสเหตุกรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่  
ไมใชอเหตุกธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย.   
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชสเหตุกธรรม   และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย. 
                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอเหตุกธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ (วาระที่  ๔ - ๖) 
 

                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๔๙]  ๑.   ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชสเหตุกรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม                

           [๕๐]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           ปญหาวาระในกุสลติกะมีอยางไร   พึงใหพิสดารอยางนั้น. 
                                        สเหตุกทุกะ  จบ  
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                            ๓.  นเหตุสัมปยุตตทุกะ  
                                     ปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย                          

           [๕๑] ๑.   ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช   
เหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชเหตุวิปปยุตตธรรมอาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชเหตุสัมปยุตตธรรม     และไมใชเหตุ 
วิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๖.   ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม      และไมใชเหตุ 
วิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย.                                                           
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                   ๗.   ธรรมทีไ่มใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช  
เหตุสัมปยุตตธรรม   และไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ.  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๒]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ   ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                 นเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
                                    ๔.  นเหตุสเหตุกทุกะ 
                                           ปฏิจจวาระ         

                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
           [๕๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     และไมใชอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย.                                                              
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม    และไมใชนเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม      และไมใชอเหตุกธรรม 
ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม   และไมใชเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  และไมใชอเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม     และไมใชนเหตุธรรม  
อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย.  
                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม     และไมใชอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกรรม และไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้นเพราะ 
เหตุปจจัย. 
                   ๖.   ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     และไมใชอเหตุกธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม   และไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชเปนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๗.   ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม     และไมใชอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชอเหตุกธรรม,   ธรรมทีไ่มใช 
อเหตุกธรรม    และไมใชนเหตุธรรม    เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๙) 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๔]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                  นเหตุสเหตุกทุกะ  จบ  
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                        ๕.  นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
                                    ปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑.  เหตุปจจยั 
          [๕๕]  ๑.   ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    และไมใชเหตุวิปปยุตต-  
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.      
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชเหตุวิปปยุตตธรรม   และไมใชนเหตุ 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    และไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม,  ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชเหตุวิปปยุตตธรรม   และไมใชนเหตุ- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  และไมใชนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม     และไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  และไมใชนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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           ๖. ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    และไมใชเหตุวปิปยุตต-  
ธรรม   และธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม   และไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม      และไมใชนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
           ๗. ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    และไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีไมใชเหตุวปิปยุตตธรรม     และธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๖]  ในเหตุปจจัย  ม ี๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                            นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะจบ 
 
                                 ๖. นเหตุนสเหตุกทุกะ 
                                        ปฏิจจวาระ         

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๕๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุ  ไมใชสเหตุกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุ   ไมใชสเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ  มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป  ๑  ฯลฯ 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุ  ไมใชอเหตุกธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุ   ไมใชสเหตุกธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย.  
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           คือ   ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชเหตุ   ไมใชสเหตุกธรรม  
อาศัยหทยวัตถุ. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชเหตุ   ไมใชสเหตุกธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชเหตุ    ไมใชอเหตุกธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ    ไมใช 
สเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.    
                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชเหตุ  ไมใชอเหตุกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชเหตุ  ไมใชสเหตุกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุ  ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชเหตุ   ไมใชสเหตุกธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชเหตุ    ไมใชอเหตุกธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ   ไมใช 
อเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชเหตุ   ไมใชอเหตุกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุ   ไมใชอเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ  ไมใช 
อเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๘.   ธรรมทีไ่มใชเหตุ   ไมใชสเหตุกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุ     ไมใชสเหตุกธรรม    และธรรมที่ไมใชเหตุ    ไมใช 
อเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจยั. 
                   ๙.   ธรรมที่ไมใชเหตุ  ไมใชสเหตุกธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชเหตุ   ไมใชอเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ   ไมใช  
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สเหตุกธรรม    และธรรมที่ไมใชเหตุ    ไมใชอเหตุกธรรม   เกิดขึน้    
เพราะเหตุปจจัย.  
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๘]   ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๘ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                      ปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                 ๑. อารัมมณปจจัย         

           [๕๙] ๑.   ธรรมที่ไมใชเหตุ  ไมใชสเหตุกธรรม เปนปจจยัแก  
ธรรมที่ไมใชเหตุ   ไมใชสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุ  ไมใชสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ไมใชอเหตุกธรรม        ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๒  วาระ  (วาระที่  ๑-๒) 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชเหตุ  ไมใชอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ไมใชอเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.          
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                   ๔.  ธรรมที่ไมใชเหตุ  ไมใชอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแก  
ธรรมที่ไมใชเหตุ  ไมใชสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๒ วาระ  (วาระที่ ๓-๔)  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๖๐]  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ฯสฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
           แมปญหาวาระ  ก็พึงใหพิสดารเหมือนดังกลาวแลว. 
                                 นเหตุนสเหตุกทุกะ   จบ 
 
                                     ๗.  นสัปปจจยทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย  

           [๖๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อัปปจจยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                                                  ฯ ล ฯ   
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๖๒]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ  ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.   
 

                                  ปญหาวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั          

               [๖๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอัปปจจยธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 

                            ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๖๔] ๑.   ธรรมที่ไมใชสัปปจจยธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอัปปจจยธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๕] ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒  วาระ  ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                     นสัปปจจยทุกะ  จบ          
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                                ๘.  นสังขตทุกะ  
                                    ปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
           [๖๖]  ๑.   ธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อสังขตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๗]   ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   เหมือนกับสัปปจจยทุกะ. 
                                   นสงัขตทุกะ   จบ 
 
                                 ๙.  นสนิทัสสนทุกะ 
                                         ปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๖๘] ๑.   ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
สนิทัสสนธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช  
สนิทัสสนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม  และไมใชอนิทัสสน- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๒-๓)  
                                นสนทิัสสนทุกะ  จบ 
 
                                  ๑๐.  นสัปปฏิฆทกุะ 
                                        ปฏิจจวาระ 

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

           [๖๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรมและไมใชอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช  
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ  
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชสัปปฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัปปฏิฆธรรม  และไมใชอัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๐]  ในเหตุปจจัย  ม ี๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                        ปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                 [๗๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที ่  
ไมใชสัปปฏฆิธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอัปปฏฆิธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชสัปปฏฆิธรรม   เปนปจจัยแกธรรมท่ี 
ไมใชสัปปฏฆิธรรม   และไมใชอัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย.   
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                                 ๒. อารัมมณปจจัย 
          [๗๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่  
ไมใชสัปปฏฆิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.    
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชอัปปฏฆิธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอัปปฏฆิธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๒ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี  ๓  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ 
           แมปญหาวาระก็พึงใหพิสดาร. 
                                       นสัปปฏิฆทุกะ  จบ 
 
                                            ๑๑.  นรูปทุกะ 
                                               ปฏิจจวาระ         

                                               อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                [๗๔] ๑.          ธรรมที่ไมใชรูปธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                  ๒.   ธรรมทีไ่มใชอรูปธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชรูปธรรม และไมใชอรูปธรรม  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชรูปธรรม   เกดิขึ้น   เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอรูปธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชอรปู- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชรูปธรรม  และไมใชอรูปธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอรูปธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชรูปธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม 
และไมใชอรปูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๘.   ธรรมทีไ่มใชอรูปธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม 
และไมใชอรปูธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๙.   ธรรมที่ไมใชรูปธรรม  และไมใชอรูปธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชรูปธรรม และไมใชอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๕]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                             นรูปทุกะ  จบ  
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                                    ๑๒.  นโลกิยทุกะ  
                                        ปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
          [๗๖]  ๑.   ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิย- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชโลกุตรธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
โลกิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชโลกิยธรรม  และไมใชโลกุตตรธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
โลกุตตรธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชโลกุตตรธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
โลกิยธรรม  และไมใชโลกุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๕  วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๒  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                          นโลกิยทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 50 

                          ๑๓.  นเกนจิวิญเญยยทุกะ    
                                      ปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั         

           [๗๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม   อาศัยธรรมที่ 
ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชเกนจินวิญเญยยธรรม    อาศัยธรรมที ่
ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชเกนจิวญิเญยยธรรม   และไมใชเกนจิ- 
นวิญเญยยธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชเกนจินวิญเญยยธรรม    อาศัยธรรมที ่
ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                   ๕.  ธรรมทีม่ิใชเกนจิวิญเญยยธรรม     อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชเกนจิวญิเญยยธรรม  และไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ.   
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๗๙]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี  ๘ วาระ.   
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
                               นเกนจิวิญเญยยทุกะ  จบ 
                                 
                                     ๑๔.  นอาสวทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ         

                                        อนุโลมนัย                 

                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๘๐] ๑.   ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสว- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   และไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวะธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ.  
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                   ๗. ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอาสว-  
ธรรม  และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๘. ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม     และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม     เกิดขึ้น   
เพราะเหตุปจจัย 
                   ๙. ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   และไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๑]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙  วาระ  ใน 
อวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                        นอาสวทุกะ  จบ 
 
                                        ๑๕.  นสาสวทุกะ 
                                             ปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

         [๘๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสว- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.                                                 
                         ๒.   ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
สาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชสาสวธรรม    และไมใชอนาสวธรรม  
อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชอนาสวธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชอนาสวธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
สาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๘๓]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๕  วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                       นสาสวทุกะ  จบ 
 
                               ๑๖.  นอาสวสัมปยุตตทุกะ 
                                             ปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
           [๘๔] ๑.   ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม    อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๒. ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยธรรมท่ี  
ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓. ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และไมใชอาสว- 
วิปปยุตตธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม    เกดิขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๔. ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๕. ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม    อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๖. ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และไมใชอาสว- 
วิปปยุตตธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๗. ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม    อาศัยธรรมท่ี  
ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม   และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๘. ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๙. ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม และไมใชอาสว-  
วิปปยุตตธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  และไมใช 
อาสววิปปยุตตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 55 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๘๕]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๖  วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.   
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
                                   นอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
                                      ๑๗.  นอาสวสาสวทุกะ 
                                               ปฏิจจวาระ 

                                              อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย         

         [๘๖]  ๑.   ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    และไมใชอนาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    และไมใชอนาสวธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชอนาสวธรรม  และไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                    ๓.   ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม   และไมใชอนาสวธรรม, 
ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม  และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   อาศัย  
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ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม    เกิดขึ้น    เพราะ  
เหตุปจจัย.   
                   ๔. ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม  และไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๕. ธรรมที่ไมไดอาสวธรรม    และไมใชอนาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม   และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจยั. 
                   ๖. ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    และไมใชอนาสวธรรม, 
ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมไดอนาสวธรรม      และธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๗. ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   และไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม    และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๘. ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสว- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย.  
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                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๘๗]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ   ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.   
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                    นอาสวสาสวทุกะ  จบ 
 
                           ๑๘.  นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
                                            ปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจัย         

           [๘๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตต- 
ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  และไมใชธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอาสว- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  และไมใชธรรมทีไ่มใช  
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อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตต-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอาสววิปยุตตธรรม  และไมใชธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม    และ 
ไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตต- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม    และไมใชธรรมที ่
ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๖.   ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอาสววิปปยุตต- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใช 
อาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๗.   ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  และไมใชอาสววิปปยตุต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชอาสว- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๘.   ธรรมทีไ่มใชอาสววิปปยุตตธรรม   และไมใชธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอาสว- 
วิปปยุตตธรรม   และธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม   และไมใช 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๙.   ธรรมที่ไมใชอาลวธรรม  และไมใชอาสววิปปยุตต-   
ธรรม และธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  และไมใชธรรมทีไ่มใช 
อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมทีไ่มใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.   
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๙]  ในเหตุปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                            นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
                            ๑๙.  อาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ 
                                              ปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑.  เหตุปจจัย 
           [๙๐] ๑.   ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม     แตไมใชสาสว- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม   แตไมใชสาสวธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๒.   ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  แตไมใชอนาสว-  
ธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม   แตไมใชสาสวธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๓.   ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม    แตไมใชสาสว- 
ธรรม    และธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม   แตไมใชอนาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม   แตไมใชสาสวธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๔.   ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม   แตไมใชอนาสว- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  แตไมใชอนาสวธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๕.   ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  แตไมใชอนาสว-         
ธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม       แตไมใชสาสวธรรม 
และธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม   แตไมใชอนาสวธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๑]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย   ม ี ๕  วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                 นอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ  จบ  
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                              ๒๐.  นสัญโญชนทุกะ  
                                      ปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจยั                                          

          [๙๒]  ๑.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒. ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม     และไมใชธรรมที่ 
ไมใชสัญโญชนธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจยั. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๖.   ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  และไมใชธรรมที ่
ไมใชสัญโญชนธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชน- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.                                            
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                   ๗.   ธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช  
สัญโญชนธรรม    และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๘.   ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๙.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม    และไมใชธรรมที่ 
ไมใชสญัโญชนธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  และไมใช 
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๓]  ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
               พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                     นสัญโญชนทกุะ  จบ  
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                             ๒๑.   นสัญโญชนิยทุกะ  
                                       ปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
          [๙๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนิยธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัญโญชนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนิยธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัญโญชนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนิยธรรม    และธรรมที่ไมใช 
อสัญโญชนิยธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนิยธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชอสัญโญชนิยธรรมอาศัยธรรมที่ไมใช 
อสัญโญชนิยธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัญโญชนิยธรรม  และไมใชอสัญโญชนิยธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย.  
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม    

                  [๙๕]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
                  พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                        นสัญโญชนิยทุกะ  จบ 
 
                                 ๒๒.  นสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ 
                                                  ปฏิจจวาระ 

                                                อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย                                 

                  [๙๖] ๑.   ธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   และไมใช 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชสญัโญชนสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรม  
ที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๖.   ธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   และไมใช 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  และไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    และธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปป- 
ยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๙.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   และไมใช 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
และไมใชสญัโญชนวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๙๗]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                               นสัญโญชนสัมปยตุตทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 66 

                    ๒๓. นสัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ  
                                     ปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
        [๙๘] ๑.   ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   และไมใชอสัญโญ- 
ชนิยธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสัพโญชนธรรม   และไมใชอสัญโญ- 
ชนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชอสัญโญชนิยธรรม    และไมใชธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   และ 
ไมใชอสัญโญชนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   และไมใชอสัญโญ- 
ชนิยธรรม   ธรรมที่ไมใชอสัญโญชนิยธรรม  และไมใชธรรมที่ไมใช 
สัญโญชนธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชสญัโญชนธรรม  และไมใช 
สัญโญชนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอสัญโญชนิยธรรม    และไมใชธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอสัญโญชนิยธรรม  และ 
ไมใชธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ.    
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                  ๗.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   และไมใชอสัญโญ-  
ชนิยธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  และไมใชอสญัโญ- 
ชนิยธรรม    และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนิยธรรม    และไมใชธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๙]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                            นสัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ  จบ 
 
                      ๒๔.  นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ 
                                              ปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑.  เหตุปจจัย                 

           [๑๐๐] ๑.   ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม    และไมใชสญัโญ- 
ชนวิปปยุตตธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   และไมใช 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๒.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  และไมใช  
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
และไมใชสญัโญชนวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.   
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   และไมใชสัญโญ- 
ชนวิปปยุตตธรรม ธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไมใช 
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
และไมใชสญัโญชนวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  และไมใช 
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสญัโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม  และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย. 
                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม  และไมใชสัญโญ- 
ชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยตุตธรรม   และ 
ไมใชธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๖.   ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   และไมใชสัญโญ- 
ชนวิปปยุตตธรรม  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  และไมใช 
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสญัโญชนวิปปยุตต 
ธรรม  และไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย.  
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๑๐๑]    ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ฯ ล ฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๙  วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
             นสญัโญชนสัญโญชนสัมปยตุตทุกะ  จบ  
 
             ๒๕. สัญโญชนวิปปยุตตนสัญโญชนิยทุกะ                                 
                                    ปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๐๒] ๑.  ธรรมทีเ่ปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม     แตไมใช 
สัญโญชนิยธรรม    อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม    แต 
ไมใชสัญโญชนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.  ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   แตไมใช 
อสัญโญชนิยธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  แต 
ไมใชสัญโญชนิยธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.  ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   แตไมใช 
สัญโญชนิยธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แตไมใช 
อสัญโญชนิยธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  แต 
ไมใชสัญโญชนิยธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๔.  ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม    แตไมใช  
อสัญโญชนิยธรรม   อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  แต 
ไมใชอสัญโญชนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๕.   ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม    แตไมใช 
อสัญโญชนิยธรรม   อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   แต 
ไมใชสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แต 
ไมใชอสัญโญชนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๓]   ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
                    สัญโญชนวปิปยุตตนสัญโญชนิยทกุะ  จบ 
 
                                      ๒๖.  โนคันถทุกะ 
                                           ปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย                         

           [๑๐๔]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชคันถ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 71 

                   ๒.   ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชคันถธรรม  อาศัยธรรม  
ที่ไมใชคันถธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๓.   ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม  และไมใชธรรมที่ไมใช 
คันถธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชคันถธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๖.   ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  และธรรมท่ีไมใชธรรม 
ที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๗.   ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถ- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย. 
                   ๘.   ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชคันถธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชคันถธรรม และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๙.   ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  และไมใชธรรมที่ไมใช 
คันถธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม   และไมใชธรรมที่ไมใช 
คันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
           ในปจจัยทุกปจจัย มี  ๙ วาระ. 
                                    โนคันถทุกะ  จบ 
 
                                  ๒๗.  นคันถนิยทุกะ 
                                       ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑.  เหตุปจจยั         

          [๑๐๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชคันถนิยธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
คันถนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอคันถุนิยธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
คันถนิยธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชคันถนิยธรรม   และไมใชอคันถนิย- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชคันถนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชอคันถนิยธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อคันถนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชอคันถนิยธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
คันถนิยธรรม  และไมใชอคันถนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๑๐๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๕  วาระ. 
           ในปจจัยทุกปจจัย  มี  ๕  วาระ. 
                                      นคันถนิยทุกะ  จบ 
                               ๒๘.  นคันถสัมปยุตตทุกะ 
                                             ปฏิจจวาระ 

                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
         [๑๐๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม   อาศัยธรรมที่ 
ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชคันถวิปปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชคันถสัมปยุตตธรรม   และไมใชคันถ- 
วิปปยุตตธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชคันถวิปปยุตตธรรม   อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.          
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                   ๕.  ธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม    อาศัยธรรมท่ี  
ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม และไมใชคันถ- 
วิปปยุตตธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม     เกิดขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย.   
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม    อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม   และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่ 
ไมใชคันถสัมปยุตธรรม   และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๙.  ธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม และไมใชคันถ- 
วิปปยุตตธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชคันถสัมปยุตตธรรม   และไมใช 
คันถวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๙]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                 นคันถสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                          ๒๙.  นคันถคันถนิยทุกะ  
                                     ปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย  

           [๑๑๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม   และไมใชอคันถนยิธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชอคันถนิยธรรม    และไมใชธรรมที่ 
ไมใชคันถธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม และไมใชอคันถนิย- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม  และไมใชอคันถนิยธรรม 
ธรรมที่ไมใชอคันถนิยธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  และไมใชอคันถนิยธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย.  
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชอคันถนิยธรรม    และไมใชธรรมที่ 
ไมใชคันถธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอคันถนิยธรรม  และไมใชธรรม 
ที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๕.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม  
อาศัยธรรมที่ไมใชอคันถนิยธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม 
ธรรมที่ไมใชอคันถนิยธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอคันถนิยธรรม และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๗.   ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม และไมใชอคันถนิยธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม  และไมใชอคันถนยิธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชอคันถนิยธรรม   และไมใชธรรมที่ไมใชคันถธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ    (วาระท่ี ๗-๙) 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๑]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุวาระ. 
                                     นคันถคันถนิยทุกะ  จบ  
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                       ๓๐.  นคันถคันถสัมปยุตตทุกะ  
                                       ปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั          

           [๑๑๒] ๑.  ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม   และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๒.   ธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม  และไมใชธรรม 
ที่ไมใชคันถธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม   และไมใชคันถ- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๓.   ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  และไมใชคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใช 
คันถธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม  และไมใชคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรม 
ที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใช 
ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๕.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตต-  
ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม  และไมใชธรรมทีไ่มใช  
คันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๖.   ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใช 
คันถธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม  และไมใชธรรม 
ที่ไมใชคันถธรรม  เกิดขึน้    เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม  และไมใชคันถวิปปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตตธรรม   และไมใชธรรมที่ไมใชคันถ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๘.   ธรรมทีไ่มใชคันถวิปปยุตตธรรม  และไมใชธรรม 
ท่ีไมใชคันถธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม   และไมใชคันถ- 
วิปปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตตธรรมและไมใชธรรม 
ที่ไมใชคันถธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๙.   ธรรมที่ไมใชคันถธรรม และไมใชคันถวิปปยุตต- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใช   
คันถธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชคันธรรม  และไมใชคันถวิปปยุตต-  
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชคันถวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรมที่ไมใช 
คันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๑๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาร ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                          นคันถคันถสัมปยุตตทุกะ  จบ  
 
                        ๓๑.  คันถวิปปยุตตนคันถนิยทุกะ 
                                           ปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๑๔]  ๑.  ธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม  แตไมใชคันถนิย- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนคันวิปปยุตตธรรม  แตไมใชคันถนิยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๒.   ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม  แตไมใชอคันถ- 
นิยธรรม   อาศัยธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม   แตไมใชคันถนิย- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๓.   ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม  แตไมใชคันถนิย- 
ธรรม  และธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตธรรม แตไมใชอคันถนิยธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม   แตไมใชคันนิยธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๔.  ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม   แตไมใชอคันถ-  
นิยธรรม  อาศัยธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม  แตไมใชอคันถนิย- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.                                                     
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                            คันถวิปปยุตตนคันถนิยทุกะ  จบ 
 
                      ๓๒-๔๙.  โนโอฆโยคนีวรณโคจฉกทุกะ 
                                             ปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๑๖]  ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม  ฯลฯ 
                      ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม  ฯลฯ 
           การจําแนกวาระในโอฆโคจฉกะ      และโยคโคจฉกะ      เหมือนกบั 
การจําแนกวาระในอาสวโคจฉกะ.  
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           ๓.   ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  ฯลฯ  
           การจําแนกวาระในนีวรณโคจฉกะ      เหมือนกับการจําแนกวาระใน 
สัญโญชนโคจฉกะ.  
                      นโอฆโยคนีวรณโคจฉกทุกะ  จบ 
 
                       ๕๐-๕๕.  โนปรามาสโคจฉกทุกะ 
                                       ปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั                         

           [๑๑๗] ๑.  ธรรมทีไ่มใชปรามาสธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปรามาสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  
                      ๑.  ธรรมที่ไมใชปรามัฏฐธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปรามัฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ 
                      ๑.  ธรรมที่ไมใชปรามาสสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชปรามาสสัมปยุตตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๑.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม และไมใชอปรามฏัฐ- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  และไมใชอปรามัฏฐธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชอปรามฏัฐธรรม     และไมใชธรรม 
ที่ไมใชปรามาสธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  และไมใช 
อปรามัฏฐธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย.  
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                      ๓.   ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม และไมใชอปรามัฏฐ-  
ธรรม   และธรรมที่ไมใชอปรามัฏฐธรรม   และไมใชธรรมที่ไมใช 
ปรามาสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                      ๔.   ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม และไมใชอปรามัฏฐ- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอปรามัฏฐธรรม   และไมใชธรรมที่ไมใช 
ปรามาสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๕.   ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  และไมใชอปรามัฏฐ- 
ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  และไมใชอปรามัฏฐธรรม, 
ธรรมที่ไมใชอปรามัฏฐธรรม  และไมใชธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                                         ฯลฯ 
 
                       โนปรามาสโคจฉกทุกะ   จบ                                 
                             ๕๕.  นสารัมมณทุกะ 
                                    ปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย          

           [๑๑๘] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสารัมมณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
สารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๒.   ธรรมที่ไมใชอนารมัมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
สารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   ๓.  ธรรมที่ไมใชสารมัมณธรรม และไมใชอนารัมมณ-  
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอนารมัมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนารัมมณธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  
                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชสารัมมณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชสารมัมณธรรม       และไมใชอนา- 
รัมมณธรรม   อาศัยธรรมท่ีมิใชอนารัมมณธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                   ๗.   ธรรมทีไ่มใชสารัมมณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สารัมมณธรรม และไมใชอนารัมมณธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๘.   ธรรมทีไ่มใชอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
สารัมมณธรรม  และไมใชอนารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๙.   ธรรมที่ไมใชสารมัมณธรรม      และไมใชอนา- 
รัมมณธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชสารมัมณธรรม    และไมใชอนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๑๑๙]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                       นสารัมมณทุกะ  จบ  
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                                  ๕๖. นจิตตทุกะ  
                                     ปฏิจจวาระ 

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั  

           [๑๒๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิต   อาศัยธรรมที่ไมใชจิต    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชจิต  อาศัยธรรมที่ไมใช 
จิต   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๓.   ธรรมที่ไมใชจิต   และธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใช 
จิต  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
จิต  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๕.  ธรรมทีไ่มใชจิต   อาศัยธรรมที่ไมใชจิต   และ 
ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิต    เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๒๑]   ในเหตุปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง  มี ๕ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                          นจิตตทุกะ  จบ  
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                              ๕๗.  นเจตสิกทุกะ  
                                    ปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย                                                                  

                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๒๒] ๑. ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
เจตสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชอเจตสิกธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
เจตสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชเจตสิกธรรม     และไมใชอเจตสิก- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชอเจตสิกธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
อเจตสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๕.  ธรรมทีไ่มใชเจตสิกธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อเจตสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๖.   ธรรมทีไ่มใชเจตสิกธรรม     และไมใชอเจตสิก- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอเจตสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๗.   ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
เจตสิกธรรม  และไมใชอเจตสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                      ๘.  ธรรมทีไ่มใชอเจตสิกธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช  
เจตสิกธรรม   และไมใชอเจตสิกธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๙.  ธรรมทีไ่มใชเจตสิกธรรมและไมใชอเจตสิกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม     และไมใชอเจตสิกธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย.   
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๒๓]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                         นเจตสิกทุกะ  จบ 
 
                                  ๕๘.  นจิตตสัมปยุตตทุกะ 
                                              ปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๒๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม     อาศัยธรรมที ่
ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยธรรมที่เปนจิต.  
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                   ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตวิปปยุตตธรรม    อาศัยธรรม  
ที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ   จิตตสัมปยุตตขันธ  อาศัยธรรมท่ีเปนจิต.  
           จงทําจํานวนวาระในปจจนียทุกปฏฐาน ใหเปนอยางละ ๙  ละ ๙ วาระ 
เพ่ือใหธรรมที่ไมไดกลาวไวเต็มบริบูรณ.    
                           นจิตตสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
                             ๕๙. นจิตตสังสัฏฐทุกะ                            
                                      ปฏิจจวาระ                                                                                    

                                     อนุโลมนัย                 

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๒๕] ๑.    ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม   อาศัยธรรมที ่
ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                                นจิตตสังสัฏฐทุกะ  จบ  
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                              ๖๐.  นจิตตสมุฏฐานทุกะ  
                                         ปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย  

           [๑๒๖] ๑. ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม    อาศัยธรรมที ่
ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ. 
                                นจิตตสมุฏฐานทุกะ จบ 
 
                                   ๖๑.  นจิตตสหภุทุกะ 
                                           ปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย         

                                         ๑. เหตุปจจัย         

           [๑๒๗] ๑.   ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใช 
จิตตสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ  ฯลฯ 
                                        นจิตตสหภุทุกะ  จบ  
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                        ๖๒.   นจติตานุปริวัตติทุกะ  
                                    ปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๒๘]  ๑. ธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  อาศัยธรรมท่ี  
ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ. 
                          นจิตตานุปริวัตติทุกะ  จบ 
 
                    ๖๓.  นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 
                                      ปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั                         

           [๑๒๙]  ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๙  วาระ. 
                          นจิตตสังสัฏสมุฏฐานทุกะ  จบ  
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                    ๖๔.  นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ  
                                      ปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๓๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ.  
                     นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ  จบ 
 
                  ๖๕. นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
                                             ปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย         

           [๑๓๑] ๑. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ.  
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                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๓๒]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
                    นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  จบ 
 
                                ๖๖. นอัชฌัตติกทุกกะ 
                                        ปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั                         

           [๑๓๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อัชฌัตติกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชพาหิรธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
พาหิรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูปที่เปนอัชฌัตติกธรรม  อาศัยจิต  ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๓๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                        นอัชฌัตติกทุกะ  จบ  
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                             ๖๗.  นอุปาทาทุกะ 
                                   ปฏจิจวาระ 

                                 อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย          

           [๑๓๕]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๓.   ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม     และท่ีไมใชธรรม 
ที่ไมใชอุปาทาธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๕.   ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาธรรม   และไมใชธรรมที่ไมใชอปุาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย. 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ   ฯลฯ 
                                       นอุปาทาทุกะ  จบ          
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                                ๖๘.  นอุปาทินนทุกะ  
                                        ปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั                   

           [๑๓๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนธรรม    และไมใชอนปุา- 
ทินนธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทินนธรรม และไมใชอนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                  นอุปาทินนทุกะ  จบ  
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                      ๖๙-๗๔.  นอุปาทานโคจฉกทุกะ  
                                      ปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั  

           [๑๓๙]  ๑. ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
                                  นอุปาทานทุกะ  จบ 
 
                                     ๗๕. นกิเลสทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๔๐]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกิเลสธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๓.   ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม       และท่ีไมใชธรรม  
ที่ไมใชกิเลสธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย.  
                       ๔.   ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ 
(วาระที่ ๔-๖) 
                       ๗.   ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส- 
ธรรม  และท่ีไมใชธรรมทีไ่มใชกิเลสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ (วาระที่  ๗-๙)       
                                               

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๑]   ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ. 
                                       นกิเลสทุกะ  จบ 
 
                                     ๗๖.  นสังกิเลสิกทุกะ 
                                             ปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย                                                                 

                                            ๑. เหตุปจจัย         

           [๑๔๒] ๑.   ธรรมที่ไมใชสังกเิลสิกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๒.   ธรรมที่ไมใชอสังกเิลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช  
สังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๓.   ธรรมที่ไมใชสังกิเลสิกธรรม     และไมใชอสัง- 
กิเลสิกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
อสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๕.   ธรรมที่ไมใชอสังกเิลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
สังกิเลสิกธรรม  และธรรมท่ีไมใชอสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย.               
                                            

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๓]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                  นสงักิเลสิกทุกะ  จบ                                   
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                                 ๗๗.  นสังกิลิฏฐทุกะ  
                                       ปฏิจจวาระ 

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั  

           [๑๔๔] ๑.        ธรรมที่ไมใชสงักิลิฏฐธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใช 
สังกิลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอสังกลิิฏฐธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อสังกิลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อสังกิลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสังกิลฏิฐธรรม  และไมใชอสังกิลิฏฐ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๕.   ธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
สังกิลิฏฐธรรม และไมใชอสังกิลิฏฐธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย.  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๕]   ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                    นสังกิลิฏฐทุกะ  จบ  
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                             ๗๘.  นกิเลสสัมปยุตตทุกะ  
                                          ปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๔๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกิเลสสัมปยุตตธรรม   อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชกิเลสสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม    อาศัยธรรมที ่
ไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม     เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๒-๔) 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชกิเลสสัมปยุตตธรรม   อาศัยธรรมที ่
ไมใชกเิลสสัมปยุตตธรรม  และไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                นกิเลสสัมปยุตตทุกะ จบ  
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                          ๗๙. นกิเลสสังกิเลสิกทุกะ  
                                      ปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั  

           [๑๔๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกิเลส  และไมใชอสังกิเลสิกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส  และไมใชอสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ  (วาระที่  ๑-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอสังกิเลสิกธรรมและไมใชธรรมที่ 
ไมใชกิเลสธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิเลสิกธรรมและไมใช 
ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ (วาระ 
ที่  ๔-๖) 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชกิเลสและไมใชอสงักิเลสิกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสและไมใชอสงักิเลสิกธรรม,  ธรรมที่ไมใช 
อสังกิเลสิกธรรมและที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ (วาระท่ี  ๗-๙) 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                               นกิเลสสังกิเลสิกทุกะ  จบ 
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                        ๘๐.  นกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ  
                                    ปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย 
                                ๑.  เหตุปจจัย  

           [๑๕๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกิเลส และไมใชอสังกิลิฏฐธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสและไมใชอสงักิลิฏธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓)                             
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐธรรมและที่ไมใชธรรมที ่
ไมใชกิเลสธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐธรรม และทีไ่มใช 
ธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระ 
ที่  ๔-๖) 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชกิเลส  และที่ไมใชอสังกิลิฏฐธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสและไมใชอสงักิลิฏฐธรรม,    ธรรมทีไ่มใช 
อสังกิลิฏฐธรรมและที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๗-๙) 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๕๑]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ. 
                               นกิเสสสังกิลิฏฐทุกะ  จบ  
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                       ๘๑.  นกิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ   
                                     ปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๕๒] ๑. ธรรมที่ไมใชกิเลส  และไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส   และไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓)                                 
                       ๔. ธรรมทีไ่มใชกิเลสวิปปยุต      และไมใชธรรมที่ 
ไมใชกิเลสธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสวิปปยุต   และไมใชธรรม 
ที่ไมใชกิเลสธรรม เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ (วาระที่  ๔-๖) 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชกิเลส  และไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสและไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม, ธรรมที่ไมใช 
กิเลสวิปปยุตและที่ไมใชธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม  เกดิขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ (วาระท่ี   ๗-๙) 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๕๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                          นกิเลสกเิลสสัมปยุตตทุกะ   จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 102 

                    ๘๒.  กิเลสวิปปยุตตนสังกิเลสิกทุกะ  
                                        ปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั  

           [๑๕๔] ๑. ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม     แตไมใชสัง- 
กิเลสิกธรรม    อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตธรรม   แตไมใชสัง- 
กิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม    แตไมใชอสัง- 
กิเลสิกธรรม    อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตธรรม   แตไมใชสัง- 
กิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม  แตไมใชสงั- 
กิเลสิกธรรม  และธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตธรรม   แตไมใชอสงักิ- 
เลสิกธรรม    อาศัยธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม  แตไมใชสงักิ- 
เลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตธรรม    แตไมใชอสัง- 
กิเลสิกธรรม   อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตธรรม  แตไมใชอสัง- 
กิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม    แตไมใชอสัง- 
กิเลสิกธรรม     อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตธรรม    แตไมใชสัง-  
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กิเลสิกธรรม    และธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม   แตไมใชอสัง-  
กิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๕๕]  ในเหตุปจจัย   มี  ๕  วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                        กิเลสวิปปยุตตนสังกิเลสิกทุกะ  จบ 
 
                             ๘๓. นทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๕๖]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  (วาระท่ี  ๒-๔)  
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                       ๕.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม  
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   และท่ีไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๕๗]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
                            นทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  จบ 
                            ๘๔.  นภาวนายปหาตัพพทุกะ 
 
                                           ปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

           [๑๕๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปทาตัพพธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ (วาระที่ ๑-๔)  
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                       ๕.   ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยธรรม  
ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    และที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ. 
                                นภาวนายปหาตัพพทุกะ  จบ 
 
                           ๘๕.  นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                                              ปฏิจจวาระ 

                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย                         

           [๑๖๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  (วาระท่ี  ๔-๖)  
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                       ๗.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมและที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ 
(วาระที่ ๗-๙)  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๖๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                           นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ 
 
                           ๘๖.  นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                                            ปฏิจจวาระ 

                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย                           

           [๑๖๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุก-   
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๖)  
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                       ๗.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๗-๙)  
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๑๖๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                         นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ 
 
                                      ๘๗.  นสวิตักกทุกะ 
                                             ปฏิจจวาระ 

                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                 [๑๖๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชสวตัิกกธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
สวิตักกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓  วาระ  (วาระที่  ๑-๓) 
                     ๔. ธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อวิตักกธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๖)  
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                       ๗.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช  
สวิตักกกธรรม  และที่ไมใชอวิตักกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๗-๙)  
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๖๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ ฯลฯ 
                                    นสวิตักกทุกะ  จบ 
 
                                    ๘๘. นสวิจารทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย         

           [๑๖๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสวิจารธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
สวิจารธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอวิจารธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๖) 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
สวิจารธรรม    และไมใชอวิจารธรรม     เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๗-๙)  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 109 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๖๗]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                                   นสวิจารทุกะ  จบ  
 
                                  ๘๙.  นสัปปติทุกะ 
                                       ปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๖๘]๑.  ธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัปปติกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                       ๔. ธรรมทีไ่มใชอัปปติกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อัปปติกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระท่ี ๔-๖) 
                       ๗. ธรรมทีไ่มใชสปัปติกรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัปปติกธรรม  และไมใชอัปปติกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ  (วาระที่  ๗-๙) 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๖๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                                   นสปัปติทุกะ  จบ          
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                              ๙๐.  นปติสหคตทุกะ 
                                     ปฏิจจวาระ  

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย                  

           [๑๗๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชปติสหคตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปติสหคตธรรม  และไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๗๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                                  นปติสหคตทุกะ  จบ  
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                                ๙๑.  นสุขสหคตทุกะ  

                                          ปฏิจจวาระ                                                            อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
               [๑๗๒]  ๑.  ธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใช 
สุขสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓ วาระ. 
                     ๗.  ธรรมทีไ่มใชสุขสหคตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สขุสหคตธรรม  และที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี  ๓ วาระ. 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
        [๑๗๓]  ในเหตุปจจัย  ม ี๙ วาระ  ฯลฯ 
                                        นสุขสหคตทุกะ  จบ  
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                          ๙๒.  นอเุบกขาสหคตทุกะ  
                                       ปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย                                                   ๑. เหตุปจจัย 
               [๑๗๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม   อาศัยธรรมที ่
ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม     เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ 
(วาระที่  ๑-๓)  
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๖) 
                     ๗.   ธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม    อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม   และที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคต- 
ธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๙) 
 

                   การนับจาํนนวาระในอนุโลม 
           [๑๗๕]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                              นอุเบกขาสหคตทุกะ  จบ  
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                               ๙๓.  นกามาวจรทุกะ  
                                      ปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั  

               [๑๗๖] ๑.   ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใช 
กามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓ วาระ   (วาระท่ี  ๔-๖) 
                    ๗.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
กามาวจรธรรม   และที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ  (วาระที่  ๗-๙) 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
        [๑๗๗]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ  ฯลฯ 
                                นกามาวจรทุกะ  จบ  
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                               ๙๔.  นรูปาวจรทุกะ  
                                     ปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั                         

           [๑๗๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
รูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ (วาระที่  ๑-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    อาศัย  
ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๖) 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชรปูาวจรธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
รูปาวจรธรรม     และที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๙) 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๗๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ ฯลฯ 
                                        นรูปาวจรทุกะ  จบ  
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                             ๙๕.  นอรูปาวจรทุกะ   
                                      ปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั                         

           [๑๘๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓ วาระ  (วาระที่ ๒-๔) 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปาวจรธรรม    และที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๗๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                                     นอรูปาวจรทุกะ  จบ  
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                             ๙๖.  นปริยาปนนทุกะ  
                                      ปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั                  

           [๑๘๒] ๑. ธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปริยาปนนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  (วาระที่  ๑-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม      อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชอปริยาปนนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม     อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชปริยาปนนธรรม    และที่ไมใชอปริยาปนนธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๘๓] ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ ฯลฯ 
                                นปรยิาปนนทุกะ  จบ  
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                                ๙๗. นนิยยานิกทุกะ  
                                      ปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั  

           [๑๘๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
นิยยานิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนิยยานิกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนิยยานิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ (วาระท่ี ๒ - ๔) 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
นิยยานิกธรรม และที่ไมใชอนิยยานิกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ  ฯลฯ 
                                    นนิยยานิกทุกะ  จบ          
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                                  ๙๘. นนิยตทุกะ  
                                      ปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑.  เหตุปจจยั                          

           [๑๘๖] ๑. ธรรมที่ไมใชนิยตธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชนิยต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  (วาระที่  ๒-๔) 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชนิยตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชนิยต- 
ธรรม  และท่ีไมใชอนิยตธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๘๗]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
                                         นนิยตทุกะ  จบ  
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                              ๙๙.  นสอุตตรทุกะ  
                                    ปฏิจจวาระ 

                                  อนุโลมนัย  

                                 ๑. เหตุปจจัย         

               [๑๘๘] ๑. ธรรมที่ไมใชสอตุตรธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
สอุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓  วาระ  (วาระที่  ๑-๓) 
                    ๔. ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                     ๕. ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
สอุตตรธรรม  และที่ไมใชอนุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
        [๑๘๙]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๕  วาระ  ฯลฯ 
                                   นสอุตตรทุกะ  จบ           
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                                ๑๐๐.  นสรณทุกะ 
                                     ปฏิจจวาระ 

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

           [๑๙๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสรณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสรณ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.  
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอรณ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๒-๔) 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  และท่ีไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑ วาระ. 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๙๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
                                     นสรณทุกะ  จบ 
                                        ปฏฐิทุกะจบ 
                                ปจจนียทุกปฏฐาน  จบ                   
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                           ๓.  ปจจนียทุกติกปฏฐาน  
                                นเหตุทุกนกุสลติกะ๑ 

                 (๑.  นเหตุทุกะ  ๑.  นกุสลติกะ)          

                             กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๙๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ  ขันธ ๓ และ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอกุศลและ 
อัพยากตะท่ีเปนเหตุธรรม  เกิดข้ึน. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศลที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ   เหตุธรรม   อาศัยขันธที่เปนอกุศล   และอัพยากตะที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  เกิดข้ึน. 
                       ๓. ธรรมทีไ่มใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม   และธรรมท่ี 
ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกศุลที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.                                              
๑. ม.  เปนเหตุทุกกุสลติกะ  
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           [๑๙๓] ๔.  ธรรมทีไ่มใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรม  
ที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๕   ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชกุศลที่เปนเหตุธรรม     และธรรม 
ที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
           [๑๙๔]  ๗.  ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม   และธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม   และธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม     และธรรม 
ที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุ- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชกศุลที่ไมใชนเหตุธรรม  เกดิขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม          

           [๑๙๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

           ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ.  
           ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ ในสมัปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 

                               กุศลบทปญหาวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๙๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม   เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม   เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม   เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใช 
นเหตุธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 

                              ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๑๙๗]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชกุศลที่เปนนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๙๘]   ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี   ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           ปญหาวาระพึงใหพิสดารอยางนี้.  
 

                               อกุศลบทปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๙๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศลทีเ่ปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศลท่ีเปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ    ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนกุศลและ 
อัพยากตะท่ีเปนนเหตุธรรม   เกิดข้ึน. 
                       ๒. ธรรมทีไ่มใชอกุศล    ที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
           คือ  เหตุธรรม  อาศัยขันธที่เปนกุศล  และอัพยากตะท่ีเปนนเหตุธรรม 
เกิดข้ึน. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่เปนนเหตุธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่เปน 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั.  
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           [๒๐๐] ๔.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล   ที่ไมใชนเหตุธรรม   อาศัย  
ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่เปนนเหตุธรรม     อาศัย  
ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่เปนนเหตุธรรม และธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           [๒๐๑]  ๗.  ธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล    ที่เปนนเหตุธรรม     และธรรมท่ีไมใชอกศุล 
ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชอกุศล    ที่ไมใชนเหตุธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล    ที่เปนนเหตุธรรม     และธรรมท่ีไมใชอกศุล 
ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๙.   ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่เปนนเหตุธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชกุศลที่ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่เปน 
นเหตุธรรม   และธรรมท่ีไมใชอกุศล   ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย.  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๒๐๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๙  วาระ. 
  

                          อัพยากตบทปญหาวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๐๓] ๑. ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนนเหตุธรรม    ที่เปนกศุล    และ 
อกุศล  เกิดข้ึน,  ขันธ ๑   อาศัยขันธ ๓   เกิดข้ึน. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอพัยากตะท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่เปนนเหตุธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ    ที่ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
อัพยากตะ  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
           [๒๐๔]  ๔.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะท่ีไมใชนเหตุธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๖)  
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           [๒๐๕] ๗.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ      ที่เปนนเหตุธรรม     และธรรมที่ไมใช 
อัพยากตะ  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๘.   ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ    ที่เปนนเหตุธรรม     และธรรมที่ไมใช 
อัพยากตะ  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ  ที่เปนนเหตุธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ    ที่ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
อัพยากตะ  ที่เปนนเหตุธรรม  และธรรมท่ีไมใชอพัยากตะ  ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ 
ในปจจัยท้ังปวง  มี  ๙ วาระ. 
                                นเหตุทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                                   นเหตุทุกนเวทนาติกะ 

                   (๑. นเหตุทุกะ  ๒. นเวทนาติกะ)   

             สุขายเวทนายสัมปยุตตบทปฏจิจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย                                 

           [๒๐๗]  ๑. ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปน  
นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสมปยุตตธรรมที่ไมใช 
นเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๒๐๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๙  วาระ. 
                                   นเหตุทุกนเวทนาติกะ  จบ          
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            ทุกขายเวทนายสัมปยตุตบทปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๒๐๙]  ๑. ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปน  
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๑๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง  ม ี ๙  วาระ. 
 

                อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตบทปฏจิจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
        [๒๑๑]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ  
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                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๒๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๙  วาระ. 
                               นเหตุทุกนเวทนาติกะ  จบ 
  
                                    นเหตุทุกนวิปากติกะ 

                   (๑.  นเหตุทุกะ  ๓. นวิปากติกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
        [๒๑๓]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมม- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                                   นเหตุทุกนวิปากติกะ  จบ                          
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                                นเหตุทุกนอุปาทินนติกะ  

                        (๑. นเหตุทุกะ  ๔. นอุปาทนินติกะ) 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย                          

               [๒๑๔] ๑.  ฯลฯ    อาศัยธรรมท่ีไมใชอปุาทินนุปาทานิยธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม   ฯลฯ  
                    ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม   ฯลฯ 
                     ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิย- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                                นเหตุทุกนอุปาทินนติกะ  จบ 
                                      นเหตุทุกนสังกิลิฏฐติกะ 

                          (๑.  นเหตุทุกะ  ๕.  นสังกิลิฏฐติกะ) 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย                         

        [๒๑๕]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ    
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                       ๒.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ   
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิก- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                         นเหตุทุกนสังกิลิฏฐติกะ  จบ 
 
                                นเหตุทุกนวิตักกติกะ 

               (๑.  นเหตุทกุะ  ๖.  นวิตักกติกะ)         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๒๑๖]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม  ที่ 
เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม  ที่ 
เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                               นเหตุทุกนวิตักกติกะ  จบ  
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                                  นเหตุทุกนปติติกะ   

                   (๑. นเหตุทุกะ   ๗.  นปติติกะ)           

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๑๗] ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม    ฯลฯ  
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม   ฯลฯ 
                       ๓.   ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม   ที ่
เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ  
                                  นเหตุทุกนปติติกะ  จบ 
 
                                    นเหตุทุกนทัสสนติกะ 

                    (๑. นเหตุทุกะ  ๘. นทัสสนติกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย                         

           [๒๑๘]  ๑.  ฯลฯ    อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม   ฯลฯ  
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                       ๒. ฯลฯ    อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ   
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                             นเหตุทุกนทัสสนติกะ  จบ 
 
                   นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 

(๑.  นเหตุทุกะ ๙.  นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                                                 

           [๒๑๙] ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.   ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.   ฯลฯ    อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                     นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  
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                             นเหตุทุกนอาจยคามิติกะ  

            (๑. นเหตุทุกะ  ๑๐.  นอาจยคามิติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๒๒๐]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                            นเหตุทุกนอาจยคามิติกะ จบ 
 
                                    นเหตุทุกนเสกขติกะ 

                     (๑. นเหตุทุกะ  ๑๑.  นเสกขติกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ                 

                                           อนุโลมนัย         

                                         ๑. เหตุปจจัย         

           [๒๒๑]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเสกขธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  ฯลฯ  
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                       ๒. ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม     ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ  
                       ๓.  ฯลฯ    อาศัยธรรมที่ไมใชเนวเสกขานเสกขธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ  
                            นเหตุทุกนเสกขติกะ  จบ 
 
                                นเหตุทุกนปริตตติกะ 

              (๑.  นเหตุทกุะ  ๑๒.  นปริตตติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๒๒] ๑.   ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.   ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม   ทีเ่ปน 
นเหตุธรรม    ฯลฯ 
                       ๓.   ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม   ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ  
                                 นเหตุทุกนปริตตติกะ  จบ        
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                           นเหตุทุกนปริตตารัมมณติกะ  

         (๑. นเหตุทุกะ  ๑๓.  นปริตตารัมมณติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๒๓]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม ที ่
เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม ที่   
เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ  
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                          นเหตุทุกนปริตตารัมมณติกะ จบ 
 
                                       นเหตุทุกนหีนติกะ 

                      (๑. นเหตุทุกะ  ๑๔.  นหีนติกะ) 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑.  เหตุปจจัย 
           [๒๒๔]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชหีนธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม ฯลฯ                  
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                       ๒. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมัชฌิมธรรม   ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ  
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปณีตธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  ฯลฯ  
                                   นเหตุทุกนหีนติกะ  จบ 
 
                                    นเหตุทุกนมิจฉตัตติกะ 

                  (๑. นเหตุทุกะ  ๑๕  นมิจฉัตตติกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๒๕]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสัมมตัตนิยตธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ 
                                   นเหตุทุกนมิจฉัตตติกะ  จบ                    
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                              นเหตุทุกนมัคคารัมมณติกะ  

          (๑.  นเหตุทุกะ  ๑๖.  นมัคคารัมมณติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย  

           [๒๒๖]  ๑.  ฯลฯ    อาศัยธรรมท่ีไมใชมัคคารัมมณธรรมท่ีเปน 
นเหตุธรรม ฯลฯ  
                       ๒.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม   ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม   ฯลฯ   
                              นเหตุทุกนมัคคารัมมณติกะ  จบ 
 
                                      นเหตุทุกนอุปปนนติกะ 

                   (๑.  นเหตุทุกะ  ๑๗.  นอุปปนนติกะ) 
                                             ปฏิจจวาระ 
                                               อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๒๗] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ    
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                       ๒.  ฯลฯ      อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปปาทิธรรม     ที่เปน   
นเหตุธรรม  ฯลฯ 
                              นเหตุทุกนอุปปนนติกะ  จบ 
 
                                      นเหตุทุกนอตีตติกะ 

                    (๑.  นเหตุทุกะ  ๑๘.  นอตีตติกะ) 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                             ๑.  เหตุปจจัย                 

           [๒๒๘] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตธรรม  ที่เปนนเหตุ 
ธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ    อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม     ที่เปน 
นเหตุธรรม ฯลฯ  
                                            นเหตุทุกนตีตติกะ  จบ  
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                           นเหตุทุกนอตีตารัมมณติกะ  

         (๑.  นเหตุทุกะ  ๑๙.  นอตีตารัมมณติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย  

        [๒๒๙] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม  ทีเ่ปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม  ที ่
เปนนเหตุธรรม   ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                           นเหตุทุกนอตีตารัมมณติกะ  จบ 
 
                                   นเหตุทุกนอัชฌัตตติกะ 

              (๑.  นเหตุทกุะ  ๒๐.  นอัชฌัตตติกะ)  

                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย                         

           [๒๓๐] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตตธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ    
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                       ๒. ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม    ทีเ่ปน 
นเหตุธรรม   ฯลฯ   
                             นเหตุทุกนอัชฌัตตติกะ   จบ 
 
                           นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณติกะ 

       (๑.  นเหตุทุกะ  ๒๑.  นอัชฌัตตารัมมณติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
        [๒๓๑] ๑.        ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม  ที ่
เปนนเหตุธรรม   ฯลฯ                  
                          ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม  ที ่
เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                        นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ  
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                            นเหตุทกุนทัสสนติกะ  

             (๑. นเหตุทุกะ  ๒๒. นทัสสนติกะ)         

             สนทิัสสนสัปปฏฆิบทปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑.เหตุปจจัย 
           [๒๓๒] ๑. ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปน 
นเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒. ธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปน 
นเหตุธรรม     และธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิธรรม    ที่ไมใช 
นเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย. 
           [๒๓๓]  ๔.  ธรรมที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
นเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ท่ีไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๕.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปน  
นเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่เปน 
นเหตุธรรม    และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
นเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           [๒๓๔] ๗. ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปน 
นเหตุธรรม     อาศัยธรรมท่ีไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปน 
นเหตุธรรม    และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
นเหตุธรรม     อาศัยธรรมท่ีไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปน 
เหตุธรรม    และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
นเหตุธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปน 
นเหตุธรรม    และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
นเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปน 
นเหตุธรรม    และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๒๓๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ. 
  

               อนิทัสสนสัปปฏฆิบทปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑.  เหตุปจจยั                 

           [๒๓๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชอันทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปน 
นเหตุธรรม     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปน 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
นเหตุธรรม     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปน 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปน 
นเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชนเหตุ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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           [๒๓๗] ๔.  ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช  
นเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปน 
นเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปน 
นเหตุธรรม    และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
นเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           [๒๓๘]  ๗.  ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม      ที่เปน 
นเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปน 
นเหตุธรรม    และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใช 
นเหตุธรรม     อาศัยธรรมท่ีไมใชอันทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปน 
นเหตุธรรม    และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๙.  ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่เปน 
นเหตุธรรม    และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
นเหตุธรรม     อาศัยธรรมท่ีไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  ทีเ่ปน  
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นเหตุธรรม    และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.   
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๓๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๙  วาระ. 
           ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ ในสมัปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
 

                 อนิทัสสนสัปปฏฆิบทปญหาวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๔๐] ๑. ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
นเหตุธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ 
ไมใชนเหตุธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
นเหตุธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที ่
เปนนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
นเหตุธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ 
เปนนเหตุธรรม  และธรรมท่ีไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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                                  ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๒๔๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปน  
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปน  
นเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ฯลฯ 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๔๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในปจฉา- 
ชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ 
ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี  ๓ วาระ   ในอินทริยปจจัย มี 
๙ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสัปยุตตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ. 
           ปญหาวาระพึงใหพิสดารอยางนี้. 
 

                         อนิทัสสนอัปปฏิฆบทปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๔๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปน 
นเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่เปน 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๔๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
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                             นสเหตุกทุกนกุสลติกะ  

           (๒. นสเหตุกทุกะ  ๑. นกุสลติกะ) 
                           กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั         

           [๒๔๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชสเหตุกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ.                        
           มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอเหตุกธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ    สัมปยุตตขันธทั้งหลาย    อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ   สเหตุกขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชสเหตุกธรรม    และ 
ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล 
ที่ไมใชสเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  (วาระท่ี  ๑-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชกุศล  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ  (วาระที่ ๔-๖)  
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                       ๗. ธรรมทีไ่มใชกุศล   ที่ไมใชสเหตุกธรรม   อาศัย   
ธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชสเหตุกธรรม    และธรรมท่ีไมใชกุศล 
ที่ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ (วาระที่ ๗-๙)   
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๔๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ. 
 

                               อกุศลบทปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๔๗]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอกศุล   ที่ไมใชสเหตุกธรรม  อาศัย 
ธรรมทีไมใชอกุศล  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอกุศล   ที่ไมใชอเหตุกธรรม  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  มี  ๓  วาระ  (วาระที่  ๔-๖) 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชสเหตุกธรรม   และธรรมท่ีไมใชอกศุล 
ที่ไมใชอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๙)  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๒๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ.  
 

                        อัพยากตบทปฏจิจวาระ 
                                    อนุโลมนัย         

                                  ๑.  เหตุปจจยั 
           [๒๔๙]  ๑. ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ      ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชสเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.                                                  
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ     ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย มี  ๑ วาระ. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ      ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
อัพยากตะ  ที่ไมใชอเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ. 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๕๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ                  
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                           นเหตุสเหตุกทุกนกุสลติกะ  

          (๓. นเหตุสเหตุกทุกะ  ๑. นกุสลติกะ)         

                            กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๒๕๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
อเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
อเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใช 
นเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
อเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใช 
อเหตุกรรม,   ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใช 
นเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
อเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชกุศล    ที่ไมใชอเหตุกธรรม     และ 
ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
และไมใชนเหตุธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๖) 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
อเหตุกรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
อเหตุกธรรม   และธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชอเหตุกธรรม    และ 
ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๙)  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม                                     

           [๒๕๒] ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  
 

                            อกุศลบทปฏิจจวาระ 
           [๒๕๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใช 
อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
อเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
 

                          อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
           [๒๕๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชเหตุธรรม  และ 
ไมใชอเหตุกธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชเหตุธรรม 
และไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๕๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
           นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  ก็เหมือนกับ  นเหตุสเหตุกทุกะ. 
                            นเหตุสเหตุกทุกนกุสลติกะ  จบ    
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                          นเหตุนสเหตุกทุกนกุสลติกะ 

         (๖. นเหตุนสเหตุกทุกะ  ๑.  นกุสลติกะ)  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๒๕๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
สเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
สเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๙  วาระ. 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใช 
สเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ  ที่ไมใชเหตุธรรม   และ 
ไมใชอเหตุกธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชเหตุธรรม 
และไมใชอเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ เทาน้ัน. 
           โดยอุบายน้ี   กุสลากุสลทุกะ  กุสลติกะน่ันเทียว  ควรในท่ีนี้. 
                         นเหตุนสเหตุกทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                             จูฬันตรทุกนกุสลติกะ    

           (๗-๑๓. จูฬันตรทุกะ  ๑.  นกุสลติกะ)         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

           [๒๕๘]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอสังขตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชสนิทสัสนธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชรูปธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอรูปธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชโลกิยธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชโลกุตตรธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม         
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม 
ฯลฯ 
                                  จูฬนัตรทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                          นอาสวโคจฉกทุกนกุสลติกะ  

     (๑๔-๑๙. นอาสวโคจฉกทุกะ  ๑.  นกุสลติกะ)  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

           [๒๕๙] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    ทีไ่มใชอาสวธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสว- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสาสวธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอนาสวธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอาสวธรรม และไมใช 
อนาสวธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอนาสวธรรม   และ 
ไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 157 

           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใช  
อาสววิปปุยุตตธรรม  ฯลฯ   
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม 
และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอาสววิปยุตตธรรม  
และไมใชสาสวธรรม ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม 
และไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ 
                      นอาสวโคจฉกทุกนกุสลกิะ  จบ 
 
                               ฉโคจฉกทุกนกุสลติกะ 

           (๒๐-๕๔.  ฉโคจฉกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ         

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๖๐] ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสัญโญชน- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชสัญโญ- 
ชนธรรม  ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชคันถธรรม   ฯลฯ   
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชโอฆธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชโยคธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชนีวรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชปรามาสธรรม   ฯลฯ   
                          ฉโคจฉกทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                               มหนัตรทุกนกุสลติกะ 

           (๕๕-๖๘.  มหันตรทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย                  

           [๒๖๑] ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล     ที่ไมใชสารัมมณ- 
ธรรม  ฯลฯ                                                                     
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนารมัมณธรรม ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชจิตตธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตต- 
ธรรม  ฯลฯ                                                               
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเจตสิกธรรม    ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  
ฯลฯ     
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล     ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม 
ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
สหภูธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏ- 
ฐานานุปริวัตติธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชพาหิรธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอุปาทานธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอุปาทินนธรรม   ฯลฯ 
                              มหันตรทุกนกุสลติกะ  จบ          
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                        นอุปาทานโคจฉกทุกนกุสลติกะ   

(๖๙-๗๔.   นอุปาทานโคจฉกทุกะ  ๑.  นกุสลติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                ๑.  เหตุปจจัย 
           [๒๖๒]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอุปาทาน- 
ธรรม  ฯลฯ 
                      นอุปาทานโคจฉกทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                            นกิเลสโคจฉกทุกนกุสลติกะ 

     (๗๕-๘๒.  นกิเลสโคจฉกทุกะ  ๑.  นกุสลติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๖๓]  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชกิเลสธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลส- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสังกิเลสสิกธรรม  ฯลฯ                  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอสังกิเลสิกธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสังกิลฏิฐธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอสังกิลิฏฐธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชกิเลสสัมปยุตตธรรม  
ฯลฯ         
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชกิเลสธรรม    และ 
ไมใชอสังกิเลสิกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอสังกิเลสิกธรรม 
และไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอสังกิเลสิกธรรม  และ 
ไมใชอสังกิลฏิฐธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอสังกิลิฏฐธรรม  และ 
ไมใชธรรมทีไ่มใชกิเลสธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชกิเลสธรรม   และ 
ไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม 
และไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม  ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชกิเลสวิปปยุตตธรรม  
และไมใชอสงักิเลสิกธรรม  ฯลฯ 
                  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล    ที่เปนกเิลสวิปปยุตตธรรม 
และไมใชอสงักิเลสิกธรรม  ฯลฯ  
                       นกิเลสโคจฉกทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                                   ปฏฐิทุกนกุสลติกะ 

               (๘๓-๙๙.  ปฏฐิทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                  [๒๖๔]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาว- 
นายปหาตัพพธรรม   ฯลฯ  
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           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ-  
เหตุกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสส-   
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล     ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสวิตักกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอวิตักกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสวิจารธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอวิจารธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสัปปติกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอัปปติกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชปติสหคตธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล     ที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติ 
สหคตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุข- 
สหคตธรรม    ฯลฯ                                                   
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           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใช   ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชกามาวจรธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามา- 
วจรธรรม   ฯลฯ                                                              
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชรูปาวจรธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจร- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปา- 
วจรธรรม  ฯลฯ                                                                       
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชปริยาปนนธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอปริยาปนนธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชนิยยานิกธรรม    ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนิยยานิกธรรม ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชนิยตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนิยตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชสอุตตรธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใขอนุตตรธรรม  ฯลฯ  
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           [๒๖๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรม  
ที่ไมใชกุศลที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศลที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชสรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศลที่ไมใชอรุณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชกุศล ที่ไมใชสรณธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชกุศลที่ไมใชอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอรณ-  
ธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย.                      
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศลที่ไมใชสรณธรรม   และธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๖๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๕  วาระ. 
                         

                               อกุศลบทปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
        [๒๖๗]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชอกุศล  ที่ไมใชสรณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศลที่ไมใชสรณธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย.  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๒๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง  ม ี๑ วาระ. 
 

                           อัพยากตบทปฏิจจวาระ   

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๖๙]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชสรณธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะท่ีไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชอรณธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะท่ีไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๒๗๐]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
           ในสหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดารทุกปจจัย. 
                                    ปฏฐิทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                              นสรณทุกนเวทนาติกะ   

          (๑๐๐.  นสรณทุกะ  ๒.  นเวทนาติกะ)         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๒๗๑]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมทีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ 
ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
                            นสรณทุกนเวทนาติกะ จบ 
 
                                 นสรณทุกนวิปากติกะ 

                (๑๐๐.  นสรณทุกะ  ๓.  นวิปากติก) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๗๒]  ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  
ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ที่ไมใช 
สรณธรรม  ฯลฯ  
                               นสรณทุกนวิปากติกะ  จบ 
 
                                 นสรณทุกนอุปาทินนติกะ 

            (๑๐๐. นสรณทุกะ  ๔.  นอุปาทินนติกะ)  

           [๒๗๓] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที ่
ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่ไมใช 
สรณธรรม   ฯลฯ  
                       ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม    ที ่
ไมใชสรณธรรม   ฯลฯ 
                                นสรณทุกนอุปาทินนติกะ  จบ 
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                             นสรณทุกนสนิทัสสนติกะ 

          (๑๐๐. นสรณทุกะ  ๘. นสนิทัสสนติกะ)  

               สนิทัสสนสัปปฏฆิบทปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๒๗๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
สรณธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
สรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒๑.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
อรณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓๒.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใช 
สรณธรรม   และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอรณ- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                             ๔.  ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
อรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                              ๕.  ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
สรณธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
อรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
๑-๒.  ม. ไมมี.  
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                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่ไมใช  
สรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอรณ- 
ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.   
                       ๗. ธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
สรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสรณ- 
ธรรม   และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๗๕]  ในเหตุปจจัย มี ๙๑  วาระ. 
 

                    อนิทัสสนสัปปฏฆิบทปฏจิจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๗๖]         ๑. ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
สรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสรณ- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
๑.  ม.  มี  ๕  วาระ.  
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช   
อรณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
อรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๓.  ธรรมที่ใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
สรณธรรม   และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชอรณ-  
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอรณธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชสรณ- 
ธรรม   และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชอรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๗๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
           ในสหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดารทุกปจจัย.  
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             อนิทัสสนอัปปฏฆิบทปฏิจจวาระ  

                                   อนุโลมนัย   

                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๒๗๘] ๑. ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
สรณธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
สรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๗๙]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                             ปจจนียทุกติกปฏฐาน  จบ  
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                          ๔.  ปจจนียติกทุกปฏฐาน  
                                นกุสลติกนเหตุทุกะ๑ 

                 (๑. นกุสลติกะ  ๑. นเหตุทุกะ)  

                           นเหตุบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

           [๒๘๐] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล   อาศัยนเหตุธรรม  ที ่
ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชอกุศล    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๔.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชกุศล   และนเหตุธรรม   ที่ 
ไมใชอัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรม  ทีไ่มใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย.                                                     
                       ๕.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชกุศล   และนเหตุธรรม   ที่ 
ไมใชอกุศล  อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
มี ๕  วาระ   (วาระท่ี  ๑-๕) 
           [๒๘๑]  ๖.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัยนเหตุธรรม  ที่  
ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๗.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัยนเหตุธรรม  ที ่
ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
๑. ม. เปน  กุสลติกเหตุทุกะ  
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                       ๘.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรม  
ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.    
                       ๙.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชอกุศล   และนเหตุธรรม  ที่  
ไมใชอัพยากตะ   อาศัยนเหตุธรรม  ทีไ่มใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                      ๑๐. นเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล   และนเหตุธรรม  ที ่
ไมใชอกุศล  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๕ วาระ  (วาระที่ ๖-๑๐) 
          [๒๘๒] ๑๑.  นเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๒.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ 
ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๓.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชอกุศล   อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๔.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล    และนเหตุธรรม  ที่ 
ไมใชอัพยากตะ    อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชอัพยากตะ    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๕.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอกุศล  และนเหตุธรรม  ที่ 
ไมใชอัพยากตะ    อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๑๖.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชกุศล   และนเหตุธรรม  ที่    
ไมใชอกุศล   อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๖ วาระ.  (วาระที่  ๑๑-๑๖) 
          [๒๘๓] ๑๗.  นเหตุธรรม  ทีไ่มใชกุศล  อาศัยนเหตุธรรม  ที ่
ไมใชกุศล  และนเหตุธรรม  ที่ไมใชอพัยากตะ  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย. 
                       ๑๘.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชอกุศล   อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล  และนเหตุธรรม  ที่ไมใชอพัยากตะ   เกดิขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                       ๑๙.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล   และนเหตุธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                       ๒๐.  นเหตุธรรมท่ีไมใชกุศล  และนเหตุธรรมที่ไมใช 
อัพยากตะ   อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชกศุล  และนเหตุธรรมที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชกุศล     และนเหตุธรรมที่ 
ไมใชอกุศล  อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชกศุล  และนเหตุธรรมที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  (วาระที่  ๑๗-๒๑) 
          [๒๘๔]  ๒๒.  นเหตุธรรม   ทีไ่มใชกุศล    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  และนเหตุธรรม  ที่ไมใชอพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย.  
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                       ๒๓.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชอกุศล   อาศัยนเหตุธรรม    
ที่ไมใชอกุศล  และนเหตุธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                       ๒๔.  นเหตุธรรมที่ไมใชอัพยากตะ อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  และนเหตุธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๒๕.  นเหตุธรรมที่ไมใชอกุศล     และนเหตุธรรมที่ 
ไมใชอัพยากตะ   อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชอกุศล  และนเหตุธรรมที่ 
ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒๖.  นเหตุธรรมที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรมที่ไมใช 
อกุศล    อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชอกุศล    และนเหตุธรรมที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  ม ี๕ วาระ  (วาระที่  ๒๒ - ๒๖) 
          [๒๘๕] ๒๗.  นเหตุธรรม   ทีไ่มใชกุศล    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล   และนเหตุธรรม  ที่ไมใชอกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย. 
                       ๒๘.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชอกุศล   อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล และนเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒๙.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล    และนเหตุธรรม  ที่ 
ไมใชอกุศล   อาศัยนเหตุธรรม  ท่ีไมใชกุศล   และนเหตุธรรม  ที่ 
ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓  วาระ  (วาระที่  ๒๗-๒๙)  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๒๘๖]   ในเหตุปจจัย มี ๒๙ วาระ   ในอารมัมณปจจัย  มี ๒๙  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒๙ วาระ.  
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 

                          นเหตุบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย         

                                   ๑. เหตุปจจยั         

           [๒๘๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชกุศล    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอกุศล   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชกุศล     และ 
ที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม    ที่ไมใชกุศล    และ 
ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอกุศล   อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย  มี๕ วาระ (วาระที่ ๑-๕)  
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                       ๖. ธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอกุศล    อาศัย  
ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๕ วาระ   (วาระที่ ๖-๑๐)  
                      ๑๑. ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม      ที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๕ วาระ  (วาระที่ ๑๑-๑๕) 
                      ๑๖. ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑๖-๑๘) 
                      ๑๗.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๑๖-๒๑) 
                      ๒๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ (วาระท่ี ๒๒-๒๔) 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๘๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๔ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี  ๒๔ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๒๔  วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
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                                 นกุสลติกนสเหตุกทุกะ  

               (๑. นกุสลติกะ  ๒.  นสเหตุกทุกะ)  

                           สเหตุกบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั                 

           [๒๘๙]  ๑.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม   ที่ไมใชกุศล    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม    ที่ไมใชกศุล    และ 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมท่ีไมใชสเหตุก- 
ธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระที่ ๑-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม   ที่ไมใชกุศล    และ 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ (วาระที่  ๔-๖)  
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                       ๗.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม   ที่ไมใชกุศล   อาศัย  
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๙)   
                      ๑๐.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล   และธรรมที่ไมใชสเหตุก- 
ธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย     มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๑๐-๑๒)                                                
                      ๑๓.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกรรม  ที่ไมใชกุศล   และธรรมท่ีไมใชสเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชอกุศล   เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  (วาระท่ี 
๑๓-๑๕) 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๙๐]  ในเหตุปจจัย มี ๑๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย 
มี ๑๕ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 

                               อเหตุกบทปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๙๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม   ที่ไมใชกุศล   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอเหตุกรรม  ที่ไมใชกุศล    เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 



มี  ๕  วาระ  (วาระที่ ๑-๕)  
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                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชอเหตุกรรม   ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๕ วาระ   (วาระที่ ๖-๑๐)   
                      ๑๑.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม     ทีไ่มใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   ม ี๕ วาระ   (วาระที่  ๑๑-๑๕) 
                      ๑๖.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล   และธรรมที่ไมใชอเหตุก- 
ธรรม    ที่ไมใชอัพยากตะ    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ 
(วาระที่ ๑๖-๑๘) 
                      ๑๙.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  และธรรมที่ไมใชอเหตุก- 
ธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ 
(วาระที่ ๑๙-๒๑) 
                      ๒๒.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล   และธรรมที่ไมใชอเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๒๒-๒๔)  
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                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม    

           [๒๙๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๒๔ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒  วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                     นกุสลติกนสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                                     นกุสลติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 

                    (๑. กุสลติกะ  ๓.  นเหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                              ปฏิจจวาระ                                  

                                               อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๙๓]  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม     ที ่
ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชกุศล 
ฯลฯ  
                                 นกสุลติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                          นกุสลติกนเหตุสเหตุกทุกะ    

      (๑.  นกุสลติกะ  ๔.  นเหตุสเหตุกทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๒๙๔]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม      และไมใช 
อเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม และไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ  
                           นกุสลติกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                            นกุสลติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 

      (๑.  นกุสลติกะ  ๕.  นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
           [๒๙๕]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชเหตุ  
วิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชกศุล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม      และไมใช  
นเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ       
                            นกุสลติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ          
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                            นกุสลติกนเหตุนสเหตุกทุกะ  

                (๑.  นกุสลติกะ  ๖.  นเหตุนสเหตุทุกะ)          

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๙๖]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม      และไมใช 
สเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ 
                              นกุสลติกนเหตุนสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                                         นกุสลติกจูฬันตรทุกะ 

                  (๑. นกุสลติกะ  ๗-๑๓. จูฬันตรทุกะ)                          

                                             ปฏิจจวาระ 
                                               อนุโลมนัย 
                                             ๑.  เหตุปจจัย 
           [๒๙๗]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอปจจยธรรม  ที่ไมใชกุศล 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนธรรม ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ    
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  ทีไ่มใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม  ทีไ่มใชกุศล  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม  ที่ไมใชกศุล   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่ไมใชกศุล 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม  ที่ไมใชกุศล 
ฯลฯ  
                              นกุสลติกจูฬันตรทุกะ  จบ  
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                       นกุสลติกนอาสวโคจฉกทุกะ 

   (๑. นกุสลติกะ  ๑๔-๑๙.  นอาสวโคจฉกทุกะ)    

                                 ปฏจิจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๒๙๘]   ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ที่ไมใชกุศล 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชกศุล 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชกศุล 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม     และไมใชธรรมที่  
ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ  
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           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชอาสววิปป-  
ยุตตธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ   
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม     และไมใช 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม     และไมใช   
สาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม    และไมใช 
อนาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล    ฯลฯ 
                        นกุสลติกนอาสวโคจฉกทุกะ  จบ 
 
                               ๙.  นกุสลติกฉโคจฉกทุกะ 

              ๑. นกุสลติกะ  ๒๐-๕๔. ฉโคจกทุกะ 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๒๙๙]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม   ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ    
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  ที่ไมใชกุศล    ฯลฯ 
                                นกุสลติกโคจฉกทุกะ  จบ 
 
                                    นกุสลติกมหันตรทุกะ 

              (๑. นกุสลติกะ  ๕๕-๖๘.  มหันตรทุกะ) 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

           [๓๐๐]  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม    ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ                                                              
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนารมัมณธรรม ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่ไมใชกุศล    ฯลฯ 
           ไมตองแจกบทวา  นโนจิตตะ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม      ไมใชกุศล 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม      ที่ไมใชกุศล 
ฯลฯ   
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                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม    ที่ไมใชกุศล  
ฯลฯ   
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  ที่ไมใชกุศล 
ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ที่ไมใช 
กุศล   ฯลฯ  
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐานธรรมสหภูธรรม  ที ่
ไมใชกุศล  ฯลฯ  
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ  
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตติกธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชพาหิรธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอปุาทาธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ  
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอปุาทินนธรรม   ที่ไมใชกศุล  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนธรรม  ที่ไมใชกศุล ฯลฯ 
                                      นกุสลติกมหันตรทุกะ   จบ  
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                           นกุสลติกทวิโคจฉกทุกะ 

    (๑. นกุสลติกะ  ๖๙-๘๒. ทวิโคจฉกทุกะ)   

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย                 

                                 ๑. เหตุปจจัย         

           [๓๐๑]   ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรมที่ไมใชกุศล 
ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรมที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ                                                        
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม   ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ 
                             นกุสลติกทวิโคจฉกทุกะ  จบ  
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                               นกุสลติกปฏฐิทุกะ  

           (๑. นกุสลติกะ  ๘๓-๑๐๐. ปฏฐิทุกะ)           

                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั                         

           [๓๐๒]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที ่
ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่ 
ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่ 
ไมใชกุศล  ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ-  
เหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล    ฯลฯ    
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม   ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปติกรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม    ที่ 
ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม    ที่ 
ไมใชกุศล ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม   ที่ไมใชกุศล 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม 
ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม     ที่ 
ไมใชกุศล  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ที่ไมใช 
กุศล   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม    ที่ 
ไมใชกุศล   ฯลฯ                                      
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอปริยาปนธรรม  ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรม  ทีไ่มใชกุศล  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยยานิกธรรม ทีไ่มใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชนิยตธรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ  
                 

                                  สรณบทปฏจิจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๐๓]  ๑.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสรณธรรม   ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๒.   ธรรมที่ไมใชสรณธรรม   ที่ไมใชอกุศล   อาศัย   
ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรม   
ที่ไมใชสรณธรรม   ที่ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม   ที่ไมใชอกุศล   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่ไมใชอกุศล   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๕ วาระ. 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชสรณธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
                      ๑๔.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม   ที่ไมใชกุศล   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่ไมใชอกุศล  และธรรมท่ีไมใชสรณธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ. 
                      ๑๙.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม   ที่ไมใชกุศล   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสรณธรรม   ที่เปนกุศล  และธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                    

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๐๔] ในเหตุปจจัย มี  ๒๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๑๗ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๒๑ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 195 

                          อรณบทปฏิจจวาระ    

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย                                                 

           [๓๐๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ที่ไมใชกุศล     อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                                               ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๐๖]  ในเหตุปจจัย   ม ี ๙ วาระ. 
                                    นกุสลติกปฏฐิทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 196 

                            นเวทนาติกนเหตุทุกะ 

          (๒.  นเวทนาติกะ  ๑.  นเหตุทุกะ)    

                        นเหตุบทปฏิจจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย         

           [๓๐๗] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย.                 
                       ๒.  นเหตุธรรม     ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม   อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม   อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ  มี ๗ วาระ. 
                       ๘.  นเหตุธรรม      ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิด 
ขึ้น        เพราะเหตุปจจัย  ม ี๗ วาระ. 
                      ๑๕.  ฯลฯ   อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชอทุกขมสุขาย- 
เวทนายสัมปยุตตธรรม   ฯลฯ   มี ๗ วาระ. 
                      ๒๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม     ทีไ่มใชสุขเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม  ทีไ่มใชสุขเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ. 
                                 นเวทนาติกนเหตุทุกะ  จบ  
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                                   นวปิากติกนเหตุทุกะ  

                    (๓. นวิปากติกะ  ๑.  นเหตุทกุะ)         

                               นเหตุบทปฏจิจวาระ   

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย                 

           [๓๐๘] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชวิปากธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม 
ฯลฯ  
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชเนววิปากนวิปาก- 
ธัมมธรรม   ฯลฯ 
                                นวิปากติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                                  นอปุาทินนติกนเหตุทุกะ 

               (๔. นอุปาทินนติกะ  ๑.  นเหตุทุกะ)                         

                               นเหตุบทปฏจิจวาระ         

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๐๙]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอุปาทินนุปาทา- 
นิยธรรม  ฯลฯ 
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                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนุปาทินนุปาทา-  
นิยธรรม  ฯลฯ  
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนุปาทินนอนุปา- 
ทานิยธรรม  ฯลฯ   
                              นอุปาทินนติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                                   นสงักิลิฏฐติกนเหตุทุกะ 

                 (๕.  นสังกิลิฏฐติกะ  ๑. นเหตุทุกะ)         

                                นเหตุบทปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

           [๓๑๐] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเล- 
สิกธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอสังกิลิฏฐสงักิ- 
เลสิกธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสัง- 
กิเลสิกธรรม   ฯลฯ 
                                   นสงักิลิฏฐติกนเหตุทุกะ  จบ  
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                                    นสวิตักกติกนเหตุทุกะ  

                   (๖. นสวิตักกติกะ  ๑.  นเหตุทุกะ)   

                                นเหตุบทปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย                         

           [๓๑๑] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม     ที่ไมใชสวิตักกสวิจาร- 
ธรรม  ฯลฯ          
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม     ที่ไมใชอวิตักกวิจาร- 
มัตตธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชอวิตักกอวิจาร- 
ธรรม  ฯลฯ 
                               นสวิตักกติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                                       นปติติกนเหตุทุกะ 

                      (๗. นปติติกะ  ๑.  นเหตุทกุะ) 
                               นเหตุบทปฏจิจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๑๒] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชปติสหคตธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชอุเบกขาสหคต- 
ธรรม  ฯลฯ 



                                      นปติติกนเหตุทุกะ  จบ             
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                                นทัสสนติกนเหตุทุกะ  

              (๘.  นทัสสนติกะ  ๑.  นเหตุทกุะ) 
                          นเหตุบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั                                                                  

           [๓๑๓] ๑.  ฯลฯ    อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม   ฯลฯ  
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ    อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพธรรม   ฯลฯ  
                               นทัสสนติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                     นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกนเหตุทุกะ 

   (๙. นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  ๑. นเหตุทุกะ) 
                              นเหตุบทปฏจิจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๑๔]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ  
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                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม     ที่ไมใชภาวนายปหา-  
ตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ                                                        
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม     ที่ไมใชเนวทัสสเนน- 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ                                       
                นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกนเหตุทุกะ จบ 
 
                               นอาจยคามิติกนเหตุทุกะ 

              (๑๐.  นอาจยคามิติกะ  ๑. นเหตุทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๑๕] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชอาจยคามิธรรม 
ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชอปจยคามิธรรม 
ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ    อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชเนวาจยคามินา- 
ปจยคามิธรรม  ฯลฯ 
                                  นอาจยคามิติกนเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 202 

                              นเสกขติกนเหตุทุกะ   

              (๑๑. นเสกขติกะ  ๑. นเหตุทุกะ)         

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๑๖] ๑. ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชเสกขธรรม  ฯลฯ 
                       ๒. ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอเสกขธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชเนวเสกขานา- 
เสกขธรรม   ฯลฯ  
                             นเสกขติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                                 นปรติตติกนเหตุทุกะ 

              (๑๒. นปริตตติกะ  ๑.  นเหตุทกุะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                         

           [๓๑๗] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชปริตตธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชมหัคคตธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอปัปมาณธรรม  ฯลฯ 
                                 นปรติตติกนเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 203 

                       นปริตตารัมมณติกนเหตุทุกะ   

                        (๑๓.  นปริตตารมัมณติกะ  ๑.  นเหตุทุกะ) 
                               ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๑๘] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชปริตตารัมมณ- 
ธรรม   ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชมหัคคตารัมมณ- 
ธรรม   ฯลฯ         
                       ๓.   ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอัปปมาณารัมมณ- 
ธรรม  ฯลฯ  
                         นปริตตารัมมณติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                                     นหีนติกนเหตุทุกะ 

                     (๑๔. นหีนติกะ  ๑. นเหตุทุกะ)         

                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๑๙] ๑. ฯลฯ   อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชหนีธรรม  ฯลฯ  
                       ๒. ฯลฯ   อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชมัชฌิมธรรม  ฯลฯ 
                       ๓. ฯลฯ   อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชปณีตธรรม  ฯลฯ 
                                      นหีนติกนเหตุทุกะ  จบ  
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                              นมิจฉตัตติกนเหตุทุกะ    

           (๑๕.  นมิจฉัตตติกะ  ๑.  นเหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๒๐] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชมิจฉัตตนิยต- 
ธรรม  ฯลฯ  
                       ๒.  ฯลฯ   อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชสัมมัตตนิยต- 
ธรรม  ฯลฯ                                                                         
                       ๓. ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนิยตธรรม   ฯลฯ 
                             นมิจฉัตตติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                              นมัคคารัมมณติกนเหตุทุกะ         

          (๑๖.  นมัคคารมัมณติกะ  ๑.  นเหตุทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย  

                                         ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๒๑]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม 
ฯลฯ  
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                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม  
ฯลฯ    
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม 
ฯลฯ 
                           นมัคคารัมมณติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                                   นอปุปนนติกนเหตุทุกะ 

              (๑๗.  นอุปปนนติกะ  ๑. นเหตุทุกะ) 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๒๒] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนุปปนนธรรม- 
ฯลฯ 
                        ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอุปปาทิธรรม  ฯลฯ 
                                      นอุปปนนติกนเหตุทุกะ  จบ  
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                                 นอตีตติกนเหตุทุกะ  

                  (๑๘. นอตีตติกะ  ๑.  นเหตุทกุะ)         

                                      ปฏิจจวาระ   

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๒๓] ๑.  ฯลฯ   อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชอตีตธรรม  ฯลฯ  
                       ๒.  ฯลฯ   อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนาคตธรรม  ฯลฯ  
                               นอตีตติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                             นอตีตารัมมณติกนเหตุทุกะ         

         (๑๙.  นอตีตารัมมณติกะ  ๑.  นเหตุทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

           [๓๒๔] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม     ที่ไมใชอตีตารัมมณ- 
ธรรม  ฯลฯ  
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชอนาคตารัมมณ- 
ธรรม  ฯลฯ  
                       ๓.  ฯลฯ   อาศัยนเหตุธรรม     ที่ไมใชปจจุปปนนา- 
รัมมณธรรม   ฯลฯ  
                             นอตีตารัมมณติกนเหตุทุกะ  จบ  
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                              นอัชฌัตตติกนเหตุทุกะ  

              (๒๐.  นอัชฌัตติกะ  ๑.  นเหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๒๕] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอัชฌัตตธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชพหิทธาธรรม  ฯลฯ 
                            นอัชฌตัตติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                         นอัชฌัตตารัมมณติกนเหตุทุกะ 

     (๒๑.  นอัชฌัตตารัมมณติกะ  ๑.  นเหตุทุกะ)         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๒๖] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณ- 
ธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชพหิทธารัมมณ- 
ธรรม  ฯลฯ 
                     นอัชฌัตตารัมมณติกนเหตุทุกะ  จบ  
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                           นสนิทัสสนติกนเหตุทุกะ  

        (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๑.  นเหตุทุกะ)         

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๒๗] ๑.  นเหตุธรรม     ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                       ๒.  นเหตุธรรม      ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                       ๓.  นเหตุธรรม      ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย.                                                      
                       ๔.  นเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ 
นเหตุธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไม 
ใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๕.  นเหตุธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ 
นเหตุธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไม 
ใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๖.  นเหตุธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ 
นเหตุธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไม 
ใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๗.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  
อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย.  
                       ๘.  นเหตุธรรม     ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                       ๙.  นเหตุธรรม      ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๖ วาระ   (วาระที่  ๗-๑๒) 
                      ๑๓.  นเหตุธรรม     ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๖ วาระ  (วาระที่ ๑๓-๑๘) 
                      ๑๙.  นเหตุธรรม    ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ 
(วาระที่ ๑๙-๒๔) 
                      ๒๕.  นเหตุธรรม     ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๖ วาระ 
(วาระที่  ๒๕-๓๐)  
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                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม                            

           [๓๒๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓๐  วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
           [๓๒๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม     ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
                               นสนทิัสสนติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                                  นสนิทัสสนติกสนเหตุกทุกะ 

          (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๒.  นสเหตุกทุกะ) 
                                            อนุโลมนัย    

                                           อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
          [๓๓๐]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุธรรม   ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฆิฆธรรม  ฯลฯ     
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม   ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ 
                                นสนทิัสสนติกนเหตุทุกะ  จบ          
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                        นสนิทัสสนติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ    

 (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๓.  นเหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๓๑] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม   ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม   ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ  
                   นสนิทัสสนติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
                           นสนิทัสสนติกนเหตุสเหตุกทุกะ 

      (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๔.  นเหตุสเหตุกทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๓๓๒]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรมและไมใชอเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  
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                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใช  
นเหตุธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ฯลฯ     
                      นสนิทัสสนติกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                        นทัสสนติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 

(๒๒. นสนิทัสสนติกะ  ๕.  นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                 

           [๓๓๓] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     และไมใช 
เหตุวิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ  
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และ 
ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                    นทัสสนติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                       นสนิทัสสนติกนเหตุนสเหตุกทุกะ  

  (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๖.  นเหตุนสเหตุกทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ   

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย                 

           [๓๓๔] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     และไมใช 
สเหตุกธรรม  ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    ฯลฯ 
                       ๒. ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    และไมใช 
อเหตุกธรรม  ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  
                   นสนิทัสสนติกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                           นสนิทัสสนติกจูฬันตรทุกะ 

     (๒๒.  นสนิทัสสนตกะ  ๗-๑๓.  จูฬันตรทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๓๕]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอปจจยธรรม      ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ   
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ   
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม   ทีไ่มใชสนิทัสสน-   
สัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม   ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไมใชสนิทัส- 
สนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม      ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ 
                           นสนิทัสสนติกจูฬันตรทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 215 

                           นสนิทัสสนติกสัตตโคจฉกทุกะ  

 (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๑๔-๕๔.  สัตตโคจฉกทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๓๖]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชสนิทัส- 
สนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                         นสนิทัสสนติกสัตตโคจฉกทุกะ  จบ  
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                         นสนิทัสสนติกมหันตรทุกะ  

 (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๕๕.-๖๘.  มหันตรทุกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ   

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
         [๓๓๗]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม    ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
         ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  ฯลฯ  
         ไมตองแจกบทวา  ธรรมที่ไมใชธรรมท่ีไมใชจิต 
         ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม ฯลฯ  
         ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยตุตธรรม   ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ  
         ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม   ที่ไมใชสนิทัส- 
สนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  
         ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชสนิทัส-  
สนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ 
         ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม   ที่ไมใชสนิ-  
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ทีไ่มใช  
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ- 
ธรรม  ท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม    ฯลฯ  
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม     ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม     ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม   ทีไ่มใชสนทิัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ    
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนธรรม  ที่ไมใชสนิทสั- 
สนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ      
                         นสนิทัสสนติกมหันตรทุกะ  จบ  
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                           นสนิทัสสนติกทวิโคจฉกทุกะ  

 (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๖๙-๘๒.  ทวิโคจฉกทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๓๘]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม    ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม ฯลฯ  
                         นสนิทัสสนติกทวิโคจฉกทุกะ  จบ 
 
                                   นสนิทัสสนติกปฏฐิทุกะ                 

         (๒๓.  นสนิทัสสนติกะ  ๘๓- ๑๐๐. ปฏฐิทุกะ) 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                              เหตุปจจัย   

           [๓๓๙]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ  

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           ในเหตุปจจัย  มี  ๓๐  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี   ๙ วาระ  ฯลฯ ใน 
อัญญมัญญปจจัย  มี  ๒๕  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๓๐  วาระ. 
           พึงแจกปฏฐิทุกะโดยพิสดาร.  
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                         สรณบทปฏิจจวาระ  

                                  อนุโลมนัย 
                                ๑.  เหตุปจจัย  

           [๓๔๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม   เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย.                                            
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม    ที่ไมใชอนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม   เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม    ที่ไมใชอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ  (วาระที่  ๑-๖)              
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม    ที่ไมใชอนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม   เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย.   
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  (วาระที่ ๗-๑๒) 
                      ๑๓. ธรรมที่ไมใชสรณธรรม   ที่ไมใชอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม   เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ  (วาระที่  ๑๓-๑๘) 
                      ๑๙. ธรรมที่ไมใชสรณธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัป. 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ-  
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ธรรม   และธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ   (วาระที่  ๑๙-๒๔) 
                       ๒๕. ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ-  
ธรรม   และธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจยั   มี ๖ วาระ   (วาระที่  ๒๕-๓๐) 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๔๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๓๐ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๓๐ วาระ.                                               
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.           
         

                                  อรณบทปฏจิจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑.เหตุปจจัย 
           [๓๔๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ที่ไมใชอนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมทีไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.                                              
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ-  
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ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย.  
           [๓๔๓] ๔.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ทีไ่มใชอนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอรณธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           [๓๔๔] ๗.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม  ทีไ่มใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม    ที่ไมใชอนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ-  
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ธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ทีไ่มใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.   
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชอรณธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม   และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๔๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙   วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ. 
           ในสหชาตวาระก็ดี  ในปจจยวาระก็ดี ในนิสสยวาระก็ดี ในสังสัฏฐวาระ 
ก็ดี   ในสัมปยุตตวาระก็ดี   มี ๙ วาระทุกปจจัย. 
                                   ปจจนียติกทุกปฏฐาน  จบ  
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                              ๕.  ปจจนียติกติกปฏฐาน  
                               ๑. นกสุลติกนเวทนาติกะ 

                 (๑. นกุสลติกะ  ๑.  นเวทนาติกะ)  

          สุขายเวทนายสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๔๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ทีไ่มใช 
กุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไมใช 
อกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนาสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชกศุล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไมใช 
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
กุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  และธรรมท่ีไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
กุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๕.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่   
ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
อกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๕ วาระ   (วาระท่ี ๑-๕)  
           [๓๔๗] ๖.  ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่ 
ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ 
ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่ 
ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
อกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่ 
ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมท่ีไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที ่
ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                        ๙.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไมใช 
อกุศล     และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่ไมใช 
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
อกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๑๐.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ 
ไมใชกุศล   และธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรม  ทีไ่มใช 
อกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใช 
อกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ  (วาระที่  ๖-๑๐)  
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          [๓๔๘] ๑๑.  ธรรมที่ไมใชสุขานเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่  
ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมท่ีไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่   
ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.   
                       ๑๒.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที ่
ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๓.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ 
ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ทีไ่มใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๔.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที ่
ไมใชกุศล   และธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๕.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที ่
ไมใชอกุศล  และธรรมท่ีไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
อัพยากตะ   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๖.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่ 
ไมใชกุศล   และธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ท่ีไมใช  
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อกุศล     อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใช  
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ  (วาระที่ ๑๑ - ๑๖) 
           [๓๔๙] ๑๗.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่  
ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ทีไ่มใช 
กุศล      และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๘.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที ่
ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ทีไ่มใช 
กุศล      และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย.           
                       ๑๙.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่ 
ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมท่ีไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ท่ี 
ไมใชกุศล   และธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
อัพยากตะ   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๕ วาระ  (วาระทั้ง ๑๗-๒๑) 
           [๓๕๐]  ๒๒.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที ่
ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใช 
อกุศล     และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๒๓.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่  
ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
อกุศล     และธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่ไมใช  
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  (วาระที่  ๒๒-๒๖) 
           [๓๕๑] ๒๗.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที ่
ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
กุศล   และธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒๘.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม      ที่ 
ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ทีไ่มใช 
กุศล   และธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒๙.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที ่
ไมใชกุศล   และธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
อกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล  
และธรรมท่ีไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๓๕๒]  ในเหตุปจจัย มี ๒๙  วาระ ในอารัมมณปจจัย  มี ๒๔ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๒๙ วาระ.  
           ในสหชาตวาระก็ดี   ฯลฯ  ในปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
 

           ทุกขายเวทนายสัมปยตุตบทปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

           [๓๕๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที ่
ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ทีไ่มใช 
กุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที ่
ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที ่
ไมใชกุศล  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนาสัมปยุตตธรรม     ที่ 
ไมใชอัพยากตะ    อาศัยธรรมที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ 
ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๕.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่  
ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ทีไ่มใช 
อกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใช 
กุศล   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ  (วาระที่ ๑-๕)  
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่ 
ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที ่
ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ  (วาระที่  ๖-๑๐) 
                      ๑๑.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ 
ไมใชอัพยากตะ    อาศัยธรรมที่ไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  (วาระที่  ๑๑-๑๖) 
                      ๑๗.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที ่
ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
กุศล     และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใช 
อัพยากตะ   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ  (วาระที่ ๑๗-๒๑) 
                      ๒๒.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที ่
ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
อกศุล  และธรรมท่ีไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ  (วาระที่  ๒๒-๒๖)  
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                       ๒๗.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที ่ 
ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใช 
กุศล  และธรรมท่ีไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอกุศล  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๒๗-๒๙) 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๕๔] ในเหตุปจจัย มี ๒๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 

     อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                         

           [๓๕๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๕ วาระ  (วาระที่  ๑-๕) 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอทุกขมสุขายเวทนาสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชอกุศล     อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ที่ไมใชอกศุล  เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ (วาระที่  ๕-๑๐) 
                      ๑๑.  ธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย    ม ี๖ วาระ 
(วาระที่  ๑๑-๑๖)  
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                       ๑๗.  ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต-  
ธรรม  ที่ไมใชกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม    ที่ไมใชกุศล    และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย-  
สัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอพัยากตะ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ 
(วาระที่  ๑๗-๒๑) 
                       ๒๒.  ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  ที่ไมใชอกุศล   และธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม ที่ไมใชอพัยากตะ เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๕ วาระ 
(วาระที่ ๒๒-๒๖) 
                       ๒๗.  ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม   ที่ไมใชกุศล     และธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ 
(วาระที่  ๒๗-๒๙) 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                    

           [๓๕๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๒๙  วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี  ๒  วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                            นกุสลติกนเวทนาติกะ  จบ  
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                           ๒.  นกสุลติกนวิปากติกะ  

            (๑. นกุสลติกะ  ๒.  นวิปากติกะ)          

                         วิปากบทปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๕๗] ๑. ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม   ที่ไมใชกุศล    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชอกุศล   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓. ธรรมทีไ่มใชวิปากธรรม ที่ไมใชอัพยากตะ อาศัย 
ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชกุศล  และธรรม 
ที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม 
ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรม 
ที่ไมใชวิปากธรรม   ที่ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม 
ที่ไมใชกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ (วาระที่ ๑-๕) 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชวิปากธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชอกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๕  เวลา  (วาระที่  ๖-๑๐)  
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                       ๑๑.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม      ที่ไมใชอัพยากตะ  
อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๖ วาระ (วาระท่ี ๑๑-๑๖)  
                       ๑๗.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชกุศล    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี  ๕ วาระ (วาระที่ ๑๗-๒๑) 
                       ๒๒.   ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชกุศล   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชวิปากธรรมท่ีไมใชอกุศล และธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  ม ี๕  วาระ (วาระที่  ๒๒-๒๖) 
                       ๒๗.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชกุศล   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม 
ที่ไมใชอกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ (วาระที่  ๒๗-๒๙) 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๕๘] ในเหตุปจจัย มี ๒๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 234 

                    วิปากธัมมบทปฏจิจวาระ   

                                  อนุโลมนัย  

                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๕๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม   ที่ไมใชกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ทีไ่มใชอกุศลอาศัย 
ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  ท่ีไมใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม    ที่ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใช 
วิปากธัมมธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม ทีไ่มใชอกุศลอาศัย 
ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม   ที่ไมใชอกุศล   เกดิขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ทีไ่มใชกุศล อาศัย 
ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม   ที่ไมใชอกุศล   เกดิขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย.                                                    
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม  ทีไ่มใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม   ที่ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใช 
วิปากธัมมธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกดิขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ทีไ่มใชกุศล อาศัย 
ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชวิปาก- 
ธัมมธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๘. ธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรมท่ีไมใชอกุศล  อาศัย   
ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชวิปาก- 
ธัมมธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.   
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม  ทีไ่มใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม   ที่ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใช 
วิปากธัมมธรรม   ที่ไมใชกุศล     และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๖๐] ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ     ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙  วาระ.  
 

              เนววิปากนวิปากธัมมบทปฏจิจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๖๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไมใช 
กุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   ที่ไมใชกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                           นกุสลติกนวิปากติกะ  จบ  
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                             นกุสลติกนอุปาทินนติกะ  

            (๑. นกุสลติกะ  ๓.  นอุปาทินนติกะ)           

                                     ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๖๒]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิย- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                             นกุสลติกนอุปาทินนติกะ  จบ  
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                          นกุสลติกนสังกิลิฏฐติกะ 

        (๑.  นกุสลติกะ  ๔.  นสังกิลิฏฐติกะ)           

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๖๓] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                          นกุสลติกนสังกิลิฏฐติกะ  จบ  
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                              นกุสลติกนวิตักกติกะ  

            (๑. นกุสลติกะ  ๕.  นวิตักกติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั                         

           [๓๖๔] ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม  ที่ไม 
ใชกุศล   ฯลฯ        
                       ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม  ที่ 
ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม   ที่ไม 
ใชกุศล  ฯลฯ 
                              นกุสลติกนวิตักกติกะ  จบ   
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                                  นกสุลติกนปติติกะ   

                    (๑. นกุสลติกะ  ๖. นปติติกะ)                            

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๖๕] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม    ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม    ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม   ทีไ่ม 
ใชกุศล  ฯลฯ 
                                   นกสุลติกนปติติกะ  จบ  
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                               นกุสลติกนทัสสนติกะ 

             (๑. นกุสลติกะ  ๗.  นทัสสนติกะ)           

                                     ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๖๖] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ที่ 
ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที ่
ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                                นกุสลติกนทัสสนติกะ  จบ  
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                    นกุสลติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 

 (๑. นกุสลติกะ  ๘. นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ)     

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

               [๓๖๗]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ 
                           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล   ฯลฯ  
                           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนถาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ  
                นกุสลติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ จบ  
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                              นกุสลติกนอาจยคามิติกะ  

           (๑. นกุสลติกะ  ๙.  นอาจยคามิติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๖๘] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม     ทีไ่มใช 
กุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม    ที่ไมใช 
กุศล   ฯลฯ 
                       ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคาม-ิ 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                              นกุสลติกนอาจยคามิติกะ  จบ  
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                                 นกุสลติกนเสกขติกะ    

                (๑.นกุสลติกะ  ๑๐. นเสกขติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

           [๓๖๙] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเสกขธรรม    ที่ไมใชกุศล 
ฯลฯ                         
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม  ที่ไมใชกุศล  
ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม ที ่
ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                              นกุสลติกนเสกขติกะ  จบ  
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                              นกุสลติกนปริตตติกะ   

            (๑. นกุสลติกะ  ๑๑.  นปริตตติกะ)          

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

           [๓๗๐] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตธรรม  ที่ไมใชกุศล 
ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม  ที่ไมใชกศุล 
ฯลฯ 
                       ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม      ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ 
                           นกุสลติกนปริตตติกะ  จบ  
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                          นกุสลติกนปริตตารัมมณติกะ    

      (๑. นกุสลติกะ  ๑๒.  นปริตตารัมมณติกะ)                         

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย                 

                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๗๑]  ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม     ที่ 
ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม    ที่ 
ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม  ที่ 
ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                      นกุสลติกนปริตตารัมมณติกะ  จบ  
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                                นกุสลติกนหีนติกะ  

                (๑. นกุสลติกะ  ๑๓.  นหีนติกะ)   

                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๗๒] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชหีนธรรม     ที่ไมใชกุศล 
ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมัชฌิมธรรม  ที่ไมใชกุศล 
ฯลฯ  
                       ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชปณีตธรรม  ที่ไมใชกุศล 
ฯลฯ  
                                 นกสุลติกนหีนติกะ  จบ  
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                              นกุสลติกนมิจฉัตตติกะ 

           (๑.  นกุสลติกะ  ๑๔.  นมิจฉัตตติกะ)           

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๗๓] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ    
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม   ที่ไมใชกศุล 
ฯลฯ 
                            นกุสลติกนมิจฉัตตติกะ  จบ  
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                            นกุสลติกนมัคคารัมมณติกะ  

        (๑. นกุสลติกะ  ๑๕.  นมัคคารัมมณติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๗๔]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม     ที่ 
 ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม    ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ 
                        นกุสลติกนมัคคารัมมณติกะ  จบ  
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                               นกุสลติกนอุปปนนติกะ  

              (๑. นกุสลติกะ  ๑๖. นอุปปนนติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๗๕] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม    ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ   
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม     ที่ไมใช 
กุศล   ฯลฯ 
                           นกุสลติกนอุปปนนติกะ  จบ 
 
                                  นกสุลติกนอตีตติกะ 

                 (๑.นกุสลติกะ  ๑๗. นอตีตติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๗๖]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตธรรม  ที่ไมใชกศุล 
ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม  ที่ไมใชกุศล  
ฯลฯ 
                             นกุสลติกนอตีตติกะ  จบ   
 
                           นกุสลติกนอตีตารัมมณติกะ 

        (๑. นกุสลติกะ  ๑๘.  นอตีตารัมมณติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๗๗]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม  ทีไ่มใช 
กุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม  ที่ 
ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                         นกุสลติกนอตีตารัมมณติกะ  จบ  
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                            นกุสลติกนอัชฌัตตติกะ    

           (๑.  นกุสลติกะ  ๑๙. นอัชฌัตตติกะ)         

                                    ปฏิจจวาระ         

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๗๘] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตตธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ          
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม     ที่ไมใช 
กุศล  ฯลฯ  
                               นกุสลติกนอัชฌัตตติกะ  จบ         
 
                            นกุสลติกนอัชฌัตตารัมมณติกะ 

       (๑. นกุสลติกะ  ๒๐.  นอัชฌัตตารัมมณติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                       [๓๗๙]  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม  ที ่
ไมใชกุศล  ฯลฯ  
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                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม     ที่  
ไมใชกุศล  ฯลฯ    
                     นกุสลติกนอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ 
 
                              นกุสลติกนสนิทัสสนติกะ 

            (๑. นกุสลติกะ  ๒๑. นสนิทัสสนติกะ) 
                สนิทัสสนสัปปฏฆิบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๘๐]๑. ธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่ไมใช 
กุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใช 
อกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชกศุล  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใช 
อัพยากตะ    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
กุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๔. ธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช  
กุศล   และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชกุศล   เกดิขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใช 
กุศล    และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชกุศล   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ  (วาระที่  ๑-๕) 
           [๓๘๑] ๖.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
อกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
อกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
อัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.                                                
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
อกุศล  และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากตะ  
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อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๑๐.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
อกุศล  และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๕ วาระ  (วาระที่ ๖-๑๐) 
           [๓๘๒] ๑๑.  ธรรมที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  ทีไ่มใช 
อัพยากตะ    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๒.  ธรรมที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม   ทีไ่มใช 
กุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๓.  ธรรมที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม   ทีไ่มใช 
อกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๔.  ธรรมที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม   ทีไ่มใช 
กุศล   และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  
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อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิด  
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.   
                       ๑๕.  ธรรมที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม   ทีไ่มใช 
อกุศล  และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิด 
ขึ้น   เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๖.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
กุศล และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ  (วาระที่  ๑๑-๑๖) 
           [๓๘๓] ๑๗.  ธรรมที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  ทีไ่มใช 
กุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ  (วาระที่ ๑๗-๒๑) 
           [๓๘๔] ๒๒.  ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใช 
กุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอกศุล 
และธรรมท่ีไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๕ วาระ  (วาระที่  ๒๒-๒๖)  
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           [๓๘๕] ๒๗.  ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใช  
กุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย.  
                       ๒๘.  ธรรมที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม   ทีไ่มใช 
อกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสปัปฏิฆธรรม   ที่ไมใชกศุล 
และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอกุศล   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒๙.  ธรรมที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  ทีไ่มใช 
กุศล    และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล  และธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจัย   ม ี๓ วาระ (วาระท่ี ๒๗-๒๙) 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๘๖]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
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                    อนิทัสสนสัปปฏฆิบทปฏจิจวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย  

           [๓๘๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๘๘]  ในเหตุปจจัย มี  ๒๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๒๙  วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.                   
   

                    อนิทัสสนอัปปฏฆิบทปฏจิจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

           [๓๘๙]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
กุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๙๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.   
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                               นเวทนาติกนกุสลติกะ 

             (๒.  นเวทนาติกะ  ๑. นกุสลติกะ)   

                           กุศลบทปฏิจจวาระ         

                                    อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

           [๓๙๑] ๑. ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมป-  
ยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชกุศล     ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมป-  
ยุตตธรรม   และธรรมท่ีไมใชกุศล   ทีไ่มใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล     ที่ไมใชสขุายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ  (วาระที่ ๑-๗)  
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                  [๓๙๒] ๘.  ธรรมที่ไมใชกศุล   ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมป-  
ยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  
                        ๙.   ธรรมที่ไมใชกุศล     ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๐.  ธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล   ที่ไมใชทุกขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม    และธรรมท่ีไมใชกุศล    ทีไ่มใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล   ที่ไมใชทุกขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๗ วาระ (วาระที่ ๘-๑๔ ) 
           [๓๙๓] ๑๕.  ธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชอทุกขมสขุายเวท- 
นายสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอทุกขมสขุาย- 
เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๖.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๑๗.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมป-  
ยุตตธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย-  
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๑๘.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  และธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัม- 
สัมปยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย มี ๗ วาระ (วาระที่  ๑๕-๒๑) 
           [๓๙๔] ๒๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล  ที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้    เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒๔.  ธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  และธรรมที่ไมใชกุศล   ทีไ่มใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๒๕.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมป-  
ยุตตธรรม     และธรรมท่ีไมใชกุศล   ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย-   
สัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมป-  
ยุตตธรรม และธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ  (วาระที่  ๒๒-๒๘) 
           [๓๙๕] ๒๙.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล ที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.                                      
                       ๓๐.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชทุกขายเวทนายสมัปยุตต- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล  ที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล  ที่ไมใชทุกขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใชกุศล  ที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๓๙๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔๙  วาระ   ในอารมัมณปจจัย  มี ๔๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๔๙  วาระ.  
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                               อกุศลบทปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย  

           [๓๙๗]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอกศุล  ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๙๘]  ในเหตุปจจัย มี  ๔๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                          อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
           [๓๙๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ    ที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอพัยากตะ ที่ไมใชสขุายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔๘  วาระ  ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                              นเวทนาติกนกุสลติกะ  จบ  
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                             นเวทนาติกนวิปากติกะ  

           (๒.  นเวทนาติกะ  ๒.  นวิปากติกะ) 
                          วิปากบทปฏิจจวาระ  

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๐๑]  ๑. ธรรมทีไ่มใชวิปากธรรม   ที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม ที่ไมใชสขุายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                                             ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๐๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๔๙  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๔๙  วาระ. 
                                              ฯลฯ 
                               นเวทนาติกนวิปากติกะ จบ  
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                                นวิปากติกนกุสลติกะ  

              (๓.  นวิปากติกะ  ๑.  นกุสลติกะ)   

                                    ปฏิจจวาระ 
                            กุศลบทอนุโลมนัย         

                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๐๓] ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชวิปากธรรม 
ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล      ที่ไมใชวิปาก- 
ธัมมธรรม   ฯลฯ         
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล      ที่ไมใชเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรม  ฯลฯ  
                              นวิปากติกนกุสลติกะ  จบ  
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                              นอุปาทินนติกนกุสลติกะ    

            (๔.  นอุปาทนินติกะ  ๑.  นกุสลติกะ) 
                             กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย         

                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๐๔] ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอนุปาทิน-  
นุปาทานิยธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนุปาทินน- 
อนุปาทานิยธรรม   ฯลฯ 
                             นอุปาทินนติกนกุสลติกะ  จบ  
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                            นสังกิลฏิฐติกนกุสลติกะ  

            (๕. นสังกิลิฏฐติกะ  ๑.  นกุสลติกะ)   

                           กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั         

           [๔๐๕] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสังกิลฏิฐ- 
สังกิเลสิกธรรม    ฯลฯ  
                       ๒. ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอสังกิลิฏฐ- 
สังกิเลสิกธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอสังกิลิฏฐ- 
อสังกิเลสิกธรรม  ฯลฯ 
                              นสังกลิิฏฐติกนกุสลติกะ  จบ  
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                                  นวตัิกกติกนกุสลติกะ    

                (๖.  นวิตักกติกะ  ๑.  นกุสลติกะ) 
                               กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๐๖] ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสวิตักก- 
สวิจารธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอวิตักก- 
อวิจารธรรม  ฯลฯ 
                           นวิตักกติกนกุสลติกะ  จบ  
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                                  นปติติกนกุสลติกะ    

                (๗.  นปติติกะ  ๑.  นกุสลติกะ) 
                            กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๐๗] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชปติสหคต- 
ธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขสหคต- 
ธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม  ฯลฯ 
                              นปติติกนกุสลติกะ  จบ          
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                            นทัสสนติกนกุสลติกะ 

           (๘.  นทัสสนติกะ  ๑.  นกุสลติกะ)  

                         กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                 อนุโลมนัย 
                              ๑.  เหตุปจจัย 
           [๔๐๘] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชทัสสเนน-   
ปหาตัพพธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ฯลฯ 
                          นทัสสนติกนกุสลติกะ  จบ  
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                นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกนกุสลติกะ  

(๙.  นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  ๑. นกุสลติกะ)   

                           กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๐๙] ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุธรรม   ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเนวทัสส- 
เนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ 
              นทสัสเนนปหาตัพพเหตุกติกนกนุสลติกะ  จบ  
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                              นอาจยคามิติกนกุสลติกะ   

         (๑๐.  นอาจยคามิติกะ  ๑.  นกุสลติกะ)         

                              กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย         

           [๔๑๐] ๑. ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอาจยคาม-ิ 
ธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอปจยคามิ-  
ธรรม  ฯลฯ     
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเนวาจย- 
คามินาปจยคานิธรรม  ฯลฯ 
                          นอาจยคามิติกนกุสลติกะ  จบ  
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                               นเสกขติกนกุสลติกะ  

             (๑๑.  นเสกขติกะ  ๑. นกุสลติกะ)   

                          กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๑๑] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมเสกขธรรม 
ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอเสกข- 
ธรรม ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเนวเสก- 
ขานาเสกขธรรม  ฯลฯ 
                           นเสกขติกนกุสลติกะ  จบ  
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                                  นปริตตติกนกุสลติกะ 

             (๑๒.  นปรติตติกะ  ๑.  นกุสลติกะ)    

                              กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๑๒] ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชปริตต- 
ธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชมหัคคต- 
ธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอัปปมาณ- 
ธรรม  ฯลฯ 
                            นปริตตติกนกุสลติกะ  จบ  
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                         นปริตตารัมมณติกนกสุลติกะ 

        (๑๓. นปริตตารัมมณติกะ  ๑.  นกุสลติกะ)   

                             กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๑๓] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชปริตตา- 
รัมมณธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชมหัคคตา- 
รัมมณธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอัปปมาณา- 
รัมมณธรรม  ฯลฯ 
                        นปริตตารมัมณติกนกุสลติกะ  จบ  
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                                   นหนีติกนกุสลติกะ 

               (๑๔.  นหีนติกะ  ๑.  นกุสลติกะ)   

                             กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

           [๔๑๔] ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชหีนธรรม 
ฯลฯ 
                       ๒. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ทีไ่มใชมัชฌิม- 
ธรรม   ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชปณีตธรรม 
ฯลฯ 
                                 นหีนติกนกุสลติกะ  จบ  
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                                 นมจิฉัตตติกนกุสลติกะ 

             (๑๕.  นมิจฉัตตติกะ  ๑.  นกุสลติกะ)    

                              กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๑๕] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชมิจฉตต- 
นิยตธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสัมมตัต- 
นิยตธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนิยต- 
ธรรม  ฯลฯ 
                            นมิจฉัตตติกนกุสลติกะ  จบ  
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                         นมัคคารมัมณติกนกสุลติกะ  

     (๑๖.  นมัคคารัมมณติกะ  ๑.  นกุสสติกะ)          

                           กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๑๖] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชมัคคา- 
รัมมณธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชมัคคเหตุก- 
ธรรม  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชมัคคาธิปติ- 
ธรรม  ฯลฯ 
                      นมัคคารัมมณติกนกุสลติกะ จบ   
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                                   นอปุปนนติกนกุสลติกะ 

              (๑๗.  นอุปปนนติกะ  ๑.  นกุสลติกะ)   

                                 กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย         

           [๔๑๗] ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใชอนุปปนน- 
ธรรม  ฯลฯ  
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอุปปาทิ- 
ธรรม  ฯลฯ     
                               นอุปปนนติกนกุสลติกะ  จบ  
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                                  นอตีตติกนกุสลติกะ  

               (๑๘. นอตีตติกะ  ๑.  นกุสลติกะ)  

                                  กุศลบทปฏิจจวาระ 

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

           [๔๑๘] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอตีตธรรม 
ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนาคต- 
ธรรม  ฯลฯ 
                              นอตีตติกนกุสลติกะ  จบ          
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                           นอตีตารัมมณติกนกสุลติกะ   

      (๑๙.  นอตีตารัมมณติกะ  ๑. นกุสลติกะ) 
                             กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๑๙] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอตีตา- 
รัมมณธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนาคตา- 
รัมมณธรรม   ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรม  ฯลฯ 
                         นอตีตารัมมณติกนกุสลติกะ  จบ  
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                              นอัชฌัตตติกนกุสลติกะ 

           (๒๐.  นอัชฌัตตติกะ  ๑.  นกุสลติกะ)   

                             กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๒๐] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอัชฌัตต- 
ธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชพหิทธา- 
ธรรม  ฯลฯ           
                           นอัชฌัตตติกนกุสลติก  จบ          
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                         นอัชฌัตตารัมมณติกนกุสลติกะ 

    (๒๑.  นอัชฌัตตารัมมณติกะ  ๑.  นกุสลติกะ)    

                              กุศลบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๒๑] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรม  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชพหิทธา- 
รัมมณธรรม  ฯลฯ 
                    นอัชฌัตตารัมมณติกนกุสลติกะ  จบ          
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                         นสนิทัสสนติกนกุสลติกะ    

       (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๑.  นกุสลติกะ) 
                        กุศลบทปฏิจจวาระ         

                                 อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย         
           [๔๒๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล     ที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ  (วาระที่ ๑-๖) 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชกุศล     ที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชกุศล    ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆ-  
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชกุศล    ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    ทีไ่มใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   ม ี๖ วาระ  (วาระที่ ๗-๑๒) 
                      ๑๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล     ที่ไมใชอนิททันอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๖  วาระ (วาระที่  ๑๓-๑๘) 
                      ๑๙.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล     ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และธรรมท่ีไมใชกุศล    ทีไ่มใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๖ วาระ  (วาระที่ ๑๙-๒๔) 
                      ๒๕.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสนทิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และธรรมท่ีไมใชกุศล  ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๖  วาระ  (วาระที่  ๒๕-๓๐) 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓๐  วาระ  ฯลฯ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๓๐ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.                          
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                             อกุศลบทปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย      

           [๔๒๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย.  

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๒๕]  ในเหตุปจจัย   มี ๓๐ วาระ ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 

                               อัพยากตบทปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๒๖]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๒๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๙  วาระ. 
                                  นสนิทัสสนติกนกุสลติกะ  จบ  
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                           นสนิทัสสนติกนเวทนาติกะ   

         (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๒.  นเวทนาติกะ) 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๒๘] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่มิใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  ม ี ๓๐ วาระ. 
 

          ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบทปฏจิจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

           ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชทกุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  ม ี ๓๐  วาระ. 
 

   อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอทุกขมสขุายเวทนานาย- 
สัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  มี  ๓๐  วาระ. 
                      นสนิทัสสนติกนเวทนาติกะ  จบ 
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                              นสนทิัสสนติกนวิปากติกะ    

         (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๓.  นวิปากติกะ) 
                              วิปากบทปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๒๙]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ม ี ๓๐  วาระ. 
 

                           วิปากธัมมบทปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย         

           ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  มี  ๓๐  วาระ. 
 

                เนววิปากนวิปากธัมมบทปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
           ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมม- 
ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  มี ๙  วาระ. 
                                นสนทิัสสนติกนวิปากติกะ  จบ          
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                            นสนิทสัสนติกนอุปานทินนติกะ  

       (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๔. นอุปาทินนติกะ)  

                  อุปาทินนปุาทานิยบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจยั 
           [๔๓๐] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  ม ี ๓๐  วาระ. 
 

               อนุปาทินนปุาทานิยบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  ม ี ๓๐  วาระ. 
 

            อนปุาทินนอนุปาทานยิบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิย- 
ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  มี  ๓๐  วาระ. 
                     นสนิทัสสนติกนอุปาทินนติกะ  จบ                          
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                          นสนิทัสสนติกนสังกิลิฏฐติกะ  

     (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๕. นสังกิลิฏฐติกะ) 
                สงักิลิฏฐสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๓๑] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                 อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกบทปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย                 

                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐสังกิเลสิก- 
ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                   อสังกิลิฏฐอสังกิเลสบทปฏจิจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐอสังกิเลสิก-         
ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓๐  วาระ. 
                           นสนิทัสสนติกนสังกิลิฏฐติกะ  จบ  
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                                นสนทิัสสนติกนวิตักกติกะ  

         (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๖.  นวิตักกติกะ) 
                      สวิตักกสวิจารบทปฏิจจวาระ   

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๔๓๒]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม  ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                     อวิตักกวิจารมัตตบทปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย         

                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกวจิารมัตตธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
 

                             อวิตักกอวิจารบทปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม   ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                                   นสนิทัสสนติกนวิตักกติกะ  จบ         
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                                 นสนิทัสสนติกนปติติกะ  

           (๒๒.   นสนิทัสสนติกะ  ๗. นปติติกะ)   

                          ปติสหคตบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๓๓] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                          สุขสหคตบทปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจัย         

                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ  
 

                       อุเบกขาสหคตบทปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                             เหตุปจจัย         

                      ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                               นสนทิัสสนติกนป  ติติกะ  จบ  
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                            นสนิทสัสนติกนทัสสนติกะ  

         (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๘.  นทัสสนติกะ)  

                 ทสัสเนนปหาตัพพบทปฏิจจวาระ         

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๓๔]  ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสนเนนปหาตัพพธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                   ภาวนายปหาตัพพบทปฏจิจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

    เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพบทปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ที่ไมใชสนิททัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                             นสนิทสัสนติกนทัสสนติกะ  จบ  
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                      นสนิทัสสนติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  

(๒๓.  นสนิทัสสนติกะ  ๙. นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ)  

              ทสัสเนนปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๓๕] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                 ภาวนายปหาตัพพเหตุกบทปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตบุทปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย                 

                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
           นสนทิัสสนติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ จบ  
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                               นสนทิัสสนติกนอาจยคามิติกะ  

        (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ   ๑๐. นอาจยคามิติกะ) 
                             อาจยคามิบทปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๓๖]  ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคานิธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                             อปจยคามิบทปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย         

                                         ๑. เหตุปจจัย                                         

                       ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                เนวาจยคามินาปจยคามิบทปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย         

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                             นสนิทสัสนติกนอาจยคามิติกะ  จบ  
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                               นสนทิัสสนติกนเสกขติกะ  

      (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๑๑.  นเสกขติกะ)  

                               เสกขบทปฏจิจวาระ 
                                     อนุโลมนัย         

                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๓๗]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเสกขธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                             อเสกขบทปฏจิจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                       เนวเสกขานาเสกขบทปฏจิจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                               นสนทิัสสนติกนเสกขติกะ  จบ                 
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                                นสนทิัสสติกนปริตตติกะ  

      (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๑๒. นปรตตติกะ)   

                             ปริตตบทปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๓๘]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                          มหคัคตบทปฏจิจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                          อัปปมาณบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                        นสนิทัสสนติกนปริตตติกะ  จบ          
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                      นสนิทัสสนติกนปริตตารัมมณติกะ  

 (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๑๓.  นปรติตารัมมณติกะ) 
                    ปริตตารมัมณบทปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๓๙]  ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม  ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                       มหัคคตารัมมณบทปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                       อัปปมาณารัมมณบทปฏจิจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ 
                  นสนิทัสสนติกนปริตตารัมมณติกะ  จบ          
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                            นสนิทสัสนติกนหีนติกะ  

       (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๑๔.  นหีนติกะ)  

                            หีนบทปฏิจจวาระ 
                                 อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๔๐]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชหีนธรรม  ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ  
 

                         มัชฌิมบทปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมัชฌิมธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                           ปณีตบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                       ๑.  อาศัยธรรมที่ไมใชปณีตธรรม  ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                            นสนิทสัสนติกนหีนติกะ  จบ                                  
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                           นสนิทัสสนติกนมิจฉัตตติกะ  

  (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ   ๑๕.  นมิจฉัตตติกะ)   

                    มิจฉัตตนิยตบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๔๑] ๑.  ฯลฯ  ธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม    ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
 

                        สัมมัตตนิยตบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                      ๑.เหตุปจจัย         

                       ๑. ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชสมัมัตตนิยตธรรม  ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ 
 

                               อนิยตบทปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                              นสนทิัสสนติกนหีนติกะ  จบ  
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                          นสนิทัสสนติกนมัคคารัมมณติกะ  

 (๒๒. นสนิทัสสนติกะ  ๑๖.  นมัคคารัมมณติกะ)   

                      มัคคารัมมณบทปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๔๒] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม    ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ 
 

                        มัคคเหตุกบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                       ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ   
 

                         มัคคาธิปติบทปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม  ทีไ่มใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                    นสนิทัสสนติกนมัคคารัมมณติกะ  จบ  
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                             นสนิทัสสนติกนอุปปนนติกะ    

      (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๑๗.  นอุปปนนติกะ) 
                           อุปปนนบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๔๓] ๑.   ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชนอุปปนนธรรม ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ 
 

                         อุปปาทิบทปฏจิจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั                 

                       ๑.  ฯลฯ    อาศัยธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                       นสนิทัสสนติกนอุปปนนติกะ  จบ 
 
                               นสนทิัสสนติกนอตีตติกะ         

        (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๑๘.  นอตีตติกะ) 
                               อตีตบทปฏจิจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๔๔]  ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตธรรม   ที่ไมใชสนิ- 



ทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ          
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                             อนาคตบทปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย   

                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรมที่ไมใชอนาคตธรรม    ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                          นสนิทัสสนติกนอตีตติกะ จบ 
 
                        นสนิทัสสนติกนอตีตารัมมณติกะ 

(๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๑๙.  นอตีตารัมมณติกะ) 
                       อตีตารมัมณบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๔๕]  ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม     ที่ 
ไมใชสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ  
 

                    อนาคตรมัมณบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม         ที่ 
ไมใชสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ  
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               ปจจุปปนนารัมมณบทปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั          

                       ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปปนนนารัมมณธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ  
                     นสนิทัสสนติกนอตีตารัมมณติกะ  จบ 
 
                             นสนิทัสสนติกนอัชฌัตตติกะ 

     (๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๒๐.  นอัชฌัตตติกะ) 
                           อัชฌัตตบทปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย         

           [๔๔๖] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตตธรรม  ทีไ่มใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ 
 

                             พหิทธาบทปฏจิจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย                 

                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม    ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
                         นสนิทัสสนติกนอัชฌัตตติกะ  จบ  
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                            นสนิทสัสนติกอัชฌัตตารัมมณติกะ    

(๒๒.  นสนิทัสสนติกะ  ๒๐.  นอัชฌัตตารัมมณติกะ) 
                      อัชฌัตตารัมมณบทปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย         

           [๔๔๗]  ๑. ธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม     ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม     ที่ไมใช 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓๐  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๓๐ 
วาระ. 
              พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
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                  พหิทธารมัมณบทปฏิจจวาระ    

                                 อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย                 

           [๔๔๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม     ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม  ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม    ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม    ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๖ วาระ. 
           [๔๕๐] ๗.  ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม  ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๖ วาระ. 
           [๔๕๑] ๑๓. ธรรมที่ไมใชพหทิธารัมมณธรรม    ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม  ที่ไมใช 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๖ วาระ.  
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           [๔๕๒] ๑๙.  ธรรมที่ไมใชพหทิธารัมมณธรรม    ที่ไมใชสนิ-    
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๖ วาระ. 
           [๔๕๓]  ๒๕.  ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม   ที่ไมใชสน-ิ 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม  ที่ไมใช 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย มี ๖ วาระ. 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๕๔] ในเหตุปจจัย มี  ๓๐ วาระ   ในอารมัมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๓๐  วาระ 
           ในสหชาตวาระก็ดี  ในปจจยวาระก็ดี  ในนิสสยวาระก็ดี   ในสังสัฏฐ- 
วาระก็ดี  ในสัมปยุตตวาระก็ดี  ในปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                                ปจจนียติกติกปฏฐาน  จบ  
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                           ๖.  ปจจนียทุกทุกปฏฐาน  

                                  เหตุโคจฉกะ 
                              นเหตุทุกนสเหตุกทุกะ  

         (๑.  นเหตุกทุกะ  ๑.  นสเหตุกทุกะ) 
                        สเหตุกบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๕๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย.     
             

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๕๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 

                                     ปจจนียนัย 
                                  ๑. นเหตุปจจัย 
           [๔๕๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
นเหตุปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 308 

                              ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๔๕๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม  
อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
นอารัมมณปจจัย.  

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๕๙]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
 

                             สเหตุกบทปญหาวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

           [๔๖๐] ๑. ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม     ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย. 
 

                               ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๔๖๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั.                       
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม  
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั.   

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                [๔๖๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี  ๔  วาระ. 
 

                             อเหตุกบทปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๖๓]  ๑. ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมไมใชอเหตุกธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม      ทีเ่ปนนเหตุธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ.  
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           [๔๖๔] ๗.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม     ที่ไมใชนเหตุธรรม  
อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ      
เหตุปจจัย.  
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม     ทีไ่มใชนเหตุธรรม     เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย.           
                       ๙.   ธรรมที่ไมใชอเหตุกรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อเหตุกธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ 
วาระ. 
          [๔๖๕] ๑๒.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกรรม ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใช  
อเหตุกธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๓.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  และธรรมที่ไมใช 
อเหตุกธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๑๔.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม     ที่ไมใชนเหตุธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอเหตุกรรมที่เปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอเหตุธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๔๖๖]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ. 
                               นเหตุทุกนสเหตุกทุกะ   จบ 
                             นเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ  

           (๑.  นเหตุทุกะ  ๒.  นเหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๖๗] ๑.   ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม     ที่เปนนเหตุ  
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                       ๔.   ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม     ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม   ที่ไมใชนเหตุ- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  ทีไ่มใชนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ.  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๔๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ.  
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                       นเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
                             นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ 

         (๑.  นเหตุทุกะ  ๓.  นเหตุสเหตุกทุกะ) 
                      เหตุอเหตุกบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๖๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม     และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชอเหตุก- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           แมตลอดถึงปญหาวาระก็มี ๑ วาระ. 
 

                      อเหตุกนเหตุบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                            นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ  
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                         นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  

   (๑.  นเหตุทุกะ  ๔.  นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ)   

              เหตุนเหตุวิปปยุตตบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๗๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
เหตุวิปปยุตตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                เหตุวิปปยุตตนเหตุบทปฏิจจวาระ                                 

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                       ๒. ธรรมทีไ่มใชเหตุวิปปยุตตธรรม  และไมใชนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม 
และไมใชนเหตุธรรม  ทีไ่มใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                     นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                             นเหตุทุกนสเหตุกทุกะ   

          (๑. นเหตุทุกะ   ๕.  นสเหตุกทุกะ)          

                        สเหตุกบทปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั                 

           [๔๗๑]  ๑.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย. 
 

                          อเหตุกบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ         
เหตุปจจัย. 
                          นเหตุทุกนสเหตุกทุกะ  จบ  
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                                นเหตุทุกจูฬันตรทุกะ  

           (๑. นเหตุทุกะ  ๖-๑๒.  จูฬันตรทุกะ)   

                         อัปปจจยบทปฏจิจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๗๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ทีเ่ปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                       ๒.   ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้ เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัปปจจยธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
           [๔๗๓] ๔.  ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม ทีไ่มใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย.  
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                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย.    
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอัปปจจยธรรม      ทีเ่ปนนเหตุธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัปปจจยธรรม ทีไ่มใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
           [๔๗๘] ๗.  ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม  
อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม     และธรรม 
ที่ไมใชอัปปจจยธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม     และธรรม 
ที่ไมใชอัปปจจยธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๙.   ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัปปจจยธรรม ทีเ่ปนนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปจจย- 
ธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๗๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ.  
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           [๔๗๖]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม  ที่เปนนเหตุ-  
ธรรม  ฯลฯ  
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  ทีเ่ปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอปัปฏิฆธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอรปูธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
            ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม   ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  ฯลฯ 
                                นเหตุทุกจูฬันตรทุกะ  จบ          
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                           นเหตุทุกโนอาสวโคจฉกทุกะ    

 (๑. นเหตุทุกะ  ๑๓.-๑๘. โนอาสวโคจฉกทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

           [๔๗๗]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม   ที่เปนนเหตุ-  
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม   ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม      และไมใชธรรมที่ 
ไมใชอาสวธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม   ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    และไมใชอาสววิปป-  
ยุตตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม   ฯลฯ   
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม      และไมใช 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม       และไมใช 
สาสวธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  และไมใชอาสว- 
ธรรม  ท่ีเปนนเหตุธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม     และไมใช 
อนาสวธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ   
                        นเหตุทุกโนอาสวโคจฉกทุกะ  จบ 
                                   นเหตุทุกฉโคจฉกทุกะ 

          (๑.  นเหตุทุกะ  ๑๙.-๕๓. ฉโคจฉกทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจัย 
           [๔๗๘]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ 
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ    
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม    ทีเ่ปนนเหตุธรรม  
ฯลฯ 
                               นเหตุทุกฉโคจฉกทุกะ  จบ 
 
                                     นเหตุทุกมหันตรทุกะ 

               (๑. นเหตุทกุะ  ๕๔.-๖๗. มหันตรทุกะ) 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๗๙]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสารมัมณธรรม     ทีเ่ปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  ฯลฯ             
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม   
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ทีเ่ปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐานสหภูธรรม  ที ่
เปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตติธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ          
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม    
ฯลฯ 
                               นเหตุทุกมหันตรทุกะ  จบ 
 
                                 นเหตุทุกทวิโคจฉกทุกะ 

          (๑.  นเหตุทุกะ  ๖๘.-๘๑.  ทวิโคจฉกทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๔๘๐]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                              นเหตุทุกทวิโคจฉกทุกะ  จบ  
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                                 นเหตุทุกปฏฐิทุกะ  

            (๑. นเหตุทุกะ  ๘๒.-๙๙. ปฏฐิทุกะ)   

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๘๑]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ที ่
เปนนเหตุธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม     ทีเปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกรรม    ที ่
เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ-  
เหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมทีเ่ปน 
นเหตุธรรม   ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ   
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ   
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
          ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม   ทีเ่ปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่ 
เปนนเหตุธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ที่ 
เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  
ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชกามาวจรธรรม   ที่ 
เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชอรปูาวจรธรรม   ที่ 
เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยยานิกธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ    อาศัยธรรมที่ไมใชนิยตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ   
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ  

                              สรณบทปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                                                                                 

           [๔๘๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๙  วาระ.         
                 

                                อรณบทปฏจิจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ทีเ่ปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.   ธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย.  
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                       ๓. ธรรมทีไ่มใชอรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม   และ  
ธรรมที่ไมใชอรณธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอรณ-  
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.                    
           [๔๘๓] ๔.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ทีไ่มใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอรณธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุ 
ปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรณธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
           [๔๘๔] ๗.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอรณธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม  และธรรมท่ีไมใชอรณ- 
ธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                      ๘.  ธรรมทีไ่มใชอรณธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม   และธรรมท่ีไมใช 
อรณธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชอรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรณธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม และธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ทีไ่มใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๔๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๙  วาระ. 
                                นเหตุทุกปฏฐิทุกะ  จบ 
 
                                 นสเหตุกทุกนเหตุทุกะ 

             (๒.  นสเหตุกทุกะ  ๑.  นเหตุทกุะ) 
                              เหตุบทปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๘๖] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  และนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 
           [๔๘๗] ๔.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๕.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชสเหตุกธรรม   อาศัยนเหตุ-  
ธรรม  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๖.   นเหตุธรรม    ที่ไมใชสเหตุกธรรม   และนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
           [๔๘๘] ๗.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชสเหตุกธรรม    อาศัยนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  และนเหตุธรรม  ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๘.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอเหตุกธรรม    อาศัยนเหตุ-  
ธรรม  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  และนเหตุธรรม   ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๙.  นเหตุธรรม    ที่ไมใชสเหตุกธรรม    และนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสเหตุกธรรม 
และนเหตุธรรม  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๘๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.  
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                            นเหตุบทปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๙๐] ๑. ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม     ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย. 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๙๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ. 
                              นสเหตุกทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                             นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ 

        (๓.  นเหตุสัมปยุตตทุกะ  ๑.  นเหตุทุกะ)         

                                 เหตุบทปฏจิจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                  [๔๙๒] ๑. ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ทีไ่มใชเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  ฯลฯ 
 

                                 นเหตุบทปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 



                                           ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใช 
เหตุวิปปยุตตธรรม  ฯลฯ 
                              นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ  จบ  
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                               นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกะ   

           (๔.  นเหตุสเหตุกทุกะ ๑.  นเหตุทุกะ) 
                               เหตุบทปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย         

                                       ๑. เหตุปจจัย         

           [๔๙๓] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม   และ 
ที่ไมใชอเหตุกธรรม  ฯลฯ 
 

                              นเหตุบทปฏจิจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใช 
อเหตุกธรรม   และไมใชนเหตุธรรม     ฯลฯ 
                          นเหตุนสเหตุทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                             นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทกะ 

         (๕.  นเหตุสัมปยุตตตทุกะ  ๑. นเหตุทุกะ) 
                                 เหตุบทปฏจิจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๙๔] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  และ 



ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  ฯลฯ  
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                              นเหตุบทปฏจิจวาระ  

                                      อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                       ๑. ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม     ที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชเหตุวิปปยุตตธรรม  และไมใชนเหตุธรรม   ฯลฯ 
                  นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                        นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุทุกะ 

        (๖. นเหตุนสเหตุกทุกะ  ๑.  นเหตุทุกะ) 
                           เหตุบทปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั                                                         

           [๔๙๕] ๑.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  และ 
ไมใชสเหตุกธรรม  ฯลฯ  
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  และ 
ไมใชอเหตุกธรรม  ฯลฯ  
                         นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุทุกะ  จบ  
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                               จูฬันตรทุกนเหตุทุกะ    

           (๗.-๑๓.  จูฬันตรทุกะ  ๑. นเหตุทุกะ)         

                                     ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
          [๔๙๖]  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอัปปจจยธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอสังขตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนธรรม ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชอรูปธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชโลกิยธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชโลกุตตรธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม   ฯลฯ 
                                 จูฬนัตรทุกนเหตุทุกะ  จบ  
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                          โนอาสวโคจฉกทุกนเหตุทุกะ   

   (๑๔.-๑๙. โนอาสวโคจฉกทุกะ  ๑. นเหตุทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๙๗]  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชอาสวธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสาสวธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนาสวธรรม ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรมและไมใชอนา- 
สวธรรม  ฯลฯ                                                                  
           ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอนาสวธรรม และไมใชธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอาสว- 
วิปปยุตตธรรม  ฯลฯ   
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           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม    และ   
ไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  ฯลฯ   
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชสาสวธรรม   ที่เปนอาสว- 
วิปปยุตตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนาสวธรรม  ที่เปนอาสว- 
วิปปยุตตธรรม  ฯลฯ 
                      โนอาสวโคจฉกทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                                 ฉโคจฉกทุกนเหตุทุกะ                 

         (๒๐.-๕๔.  ฉโคจฉกทุกะ  ๑. นเหตุทุกะ) 
           [๔๙๘] ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชสญัโญชนธรรม 
ฯลฯ        
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชคันถธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชโอฆธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชโยคธรรม    ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชนีวรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชปรามาสธรรม ฯลฯ 
                             ฉโคจฉกทุกนเหตุทุกะ  จบ  
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                                   มหนัตรทุกนเหตุทุกะ    

             (๕๕.-๖๘.  มหันตรทุกะ  ๑. นเหตุทุกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๙๙]  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสารมัมณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชจิตตธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชเจตสิกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู- 
ธรรม ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุ- 
ปริวัตติธรรม   ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชพาหิรธรรม   ฯลฯ   
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอุปาทาธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอุปาทินนธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนุปาทินนธรรม   ฯลฯ 
                            มหันตรทุกนเหตุทุกะ  จบล 
 
                              ทวิโคจฉกทุกนเหตุทุกะ 

       (๖๙.-๘๒.  ทวิโคจฉกทุกะ  ๑. นเหตุทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๕๐๐]  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชอุปาทานธรรม 
ฯลฯ              
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชกิเลสธรรม ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชกิเลส- 
ธรรม  ฯลฯ  
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                             ปฏฐิทกุนเหตุทุกะ  

        (๘๓.-๑๐๐. ปฏฐิทุกะ  ๑. นเหตุทุกะ)   

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย                         

           [๕๐๑]  ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม ฯลฯ   
           ฯลฯ   อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชธรรม    ที่ไมใชภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  ฯลฯ   
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           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสวิตักกธรรม  ฯลฯ    
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอวิตักกธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสวิจารธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอวิจารธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสัปปติกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอัปปติกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชปติสหคตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชปติสหคต- 
ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชสขุสหคต- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชอุเบกขาสห- 
คตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชกามาวจรธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชธรรม    ที่ไมใชกามาวจร- 
ธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชรูปาวจรธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม    ที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม   ฯลฯ   
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           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  
ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชปริยาปนนธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชอปริยาปนนธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชนิยยานิกธรรม ฯลฯ      
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนิยยานิกธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม   ที่ไมใชนิยตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนิยตธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชสอุตตรธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนุตตรธรรม  ฯลฯ 
 

                          เหตุบทปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั         

           [๕๐๒] ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม   อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                        ๒.  เหตุธรรมที่ไมใชอรณธรรม   อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  นเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม   อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย.  
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                       ๔.  นเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม     และนเหตุธรรม  
ที่ไมใชอรณธรรม    อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชอรณธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๕.  นเหตุธรรมที่ไมใชสรณธรรม   อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชสรณธรรม     และนเหตุธรรมที่ไมใชอรณธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย. 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๐๓]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.         
         

                             นเหตุบทปฏจิจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                                         

           [๕๐๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม       ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม       ที่ไมใชอรณธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ- 
เหตุปจจัย, 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม                

           [๕๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                      ปฏฐิทุกนเหตุทุกะ  จบ  
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                              นสรณทุกนสเหตุกทุกะ   

           (๑๐๐.  นสรณทุกะ  ๒.  นสเหตุกทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

           [๕๐๖]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  ฯลฯ   
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม     ทีไ่มใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
                         นสรณทกุนสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                        นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 

    (๑๐๐. นสรณทุกะ  ๓.  นเหตุสัมปยุตตทุกะ)         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๕๐๗]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไมใช  
สรณธรรม   ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชสรณ-  
ธรรม  ฯลฯ 
                      นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  
 
                            นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ 

    (๑๐๐.  นสรณทุกะ  ๔. นเหตุสเหตุกทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๕๐๘] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
อเหตุกธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
                      นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ 
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                       นสรณทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 

 (๑๐๐. นสรณทุกะ  ๕.  นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ)   

                                    ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๕๐๙]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   และไมใชเหตุ- 
วิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม      และไมใช 
นเหตุธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
                     นสรณทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
                            นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ 

     (๑๐๐.  นสรณทุกะ  ๖. นเหตุนสเหตุกทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๕๑๐]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชสเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ       
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชอเหตุกธรรม  
ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ  
                       นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                               นสรณทุกจูฬันตรทุกะ 

       (๑๐๐. นสรณทุกะ  ๗.-๑๓. จูฬันตรทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

           [๕๑๑]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม     ที่ไมใช 
สรณธรรม  ฯลฯ     
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม   ทีไ่มใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม   ทีไ่มใชสรณธรรม 
ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม   ฯลฯ   
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอรปูธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ         
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  ฯลฯ 
                            นสรณทุกจูฬันตรทุกะ  จบ 
                           นสรณทุกโนอาสวโคจฉกทุกะ         

   (๑๐๐. นสรณทุกะ ๑๔.-๑๙. โนอาสวโคจฉกทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑.เหตุปจจัย 
           [๕๑๒]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม ฯลฯ 
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    ที่ไมใช   
สรณธรรม  ฯลฯ                           
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม    ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม 
ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม     และธรรมที่ไมใช 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    และไมใชอาสววิปป- 
ยุตตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม      และธรรม 
ที่ไมใชธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม      และไมใช 
สาสวธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม   ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม     และไมใช   
อนาสวธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม   ฯลฯ 
                     นสรณทุกโนอาสวโคจฉกทุกะ  จบ 
 
                               นสรณทุกฉโคจฉกทุกะ 

     (๑๐๐. นสรณทุกะ  ๒๐.-๕๔. ฉโคจฉกทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย          

                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๕๑๓] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม    ที่ไมใช 
สรณธรรม   ฯลฯ                                                           
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชโอฆธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชโยคธรรม ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม     ทีไ่มใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
                              นสรณทุกฉโคจฉกทุกะ  จบ  
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                              นสรณทุกมหันตรทุกะ    

     (๑๐๐.  นสรณทุกะ  ๕๕.-๖๘. มหันตรทุกะ)         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั                                                         

           [๕๑๔]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสารมัมณธรรม     ทีไ่มใช 
สรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม     ทีไ่มใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม    ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม   ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  ที่ไมใชสรณ-  
ธรรม  ฯลฯ   
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ที่ไมใช 
สรณธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  ที ่
ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ- 
ธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม  ทีไ่มใชสรณธรรม 
ฯลฯ         
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนธรรม ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
                               นสรณทุกมหันตรทุกะ  จบ  
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                                 นสรณทุกทวิโคจฉกทุกะ  

          (๑๐๐. นสรณทุกะ  ๖๙.-๘๒. ทวิโคจฉกทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๕๑๕]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม    ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
                         นสรณทกุทวิโคจฉกทุกะ  จบ 
 
                                 นสรณทุกปฏฐิทุกะ                 

         (๑๐๐. นสรณทุกะ  ๘๓.-๙๙. ปฏฐิทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๕๑๖]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ที่   
ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ          
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ-   
ธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    ที่ไมใช 
สรณธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม    ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม   ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ที ่
ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม    ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     ที่ 
ไมใชสรณธรรม   ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม    ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม    ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม     ทีไ่มใชสรณธรรม 
ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม     ทีไ่มใชสรณธรรม   
ฯลฯ       
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม   ทีไ่มใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่ 
ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม     ที ่
ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรมท่ี 
ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ  
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           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชกามาวจรธรรม   ที่    
ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชรูปาวจรธรรม   ที่ 
ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม   ที่ 
ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม    ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรม  ทีไ่มใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยยานิกธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
ฯลฯ 
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชนิยตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ  
           ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรมท่ีไมใชสรณธรรม ฯลฯ  
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                          สอุตตรบทปฏิจจวาระ    

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

           [๕๑๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม       ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย. 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๑๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 

                           อนุตตรบทปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั                 

           [๕๐๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนุตตรธรรม     ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม     ที่ไมใชอรณธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม   เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย. 
                       ๓.   ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม     ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย.  
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                       ๔. ธรรมทีไ่มใชอนุตตรธรรม    ที่ไมใชสรณธรรม  
และธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม    ที่ไมใชอรณธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนุตตรธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
                       ๕. ธรรมทีไ่มใชอนุตตรธรรม     ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม   ทีไ่มใชสรณธรรม  และธรรม   
ที่ไมใชอนุตตรธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๒๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี     ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สงัสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร 
                               ปจจนียทุกทุกปฏฐาน  จบ 
 
                                อรรถกถาปจจนียปฏฐาน         
           บัดนี้   เพ่ือจะแสดง  ปจจนียปฏฐาน   ซึ่งมีชื่ออันไดแลว  เพราะเปน 
ธรรมตรงกันขาม  ดวยอํานาจเปนปฏิปกษตอบทท้ังหลายมีกุศลเปนตน    พระ- 
ผูมีพระภาคจึงทรงเริ่มคําวา  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ 
เหตุปจฺจยา  ดังนี้เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงหามความท่ีกุศลเปนปจจัย 
ดวยคําวา  นกุสล   ธมมฺ  ปฏิจฺจ    ทรงหามการเกิดข้ึนแหงกุศล   ดวยคําวา 
นกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เพราะฉะนั้น   ผูศึกษาพึงทราบปญหาและ  
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วิสัชนาในอธิการน้ี  โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา  ขันธ  ๓  ที่เปนอกุสลาพยากตะ 
และรูปท่ีมีจติเปนสมุฏฐาน    อาศัยขนัธหน่ึงท่ีเปนอกุสลาพยากตะ 
เกิดขึ้น.     
           ก็วิธีนบัที่ไดในปจจัยนั้น  ๆ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในบาลี แม 
วาระทั้งหลายที่มีวิสัชนาเหมือนกัน  กท็รงแสดงไวในบาลีนั้นเอง  เพราะฉะน้ัน  
ในอธิการน้ี  ผูศึกษาพึงกําหนดบาลีแลวทราบปฏฐานนัยทั้งหมด  ตามแนวแหง 
นัยที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง ก็ในอธิการน้ี ฉันใด  ใน ทุกปฏฐาน  ทุก- 
ติกปฏฐาน  ติกทุกปฏฐาน  ติกติกปฏฐาน  และทุกทุกปฏฐาน   ก็ฉันนั้น. 
                  นัย  ๖  ในธมัมปจจนียปฏฐาน   อันทานแสดงไวดวยคาถาที่ทานกลาว 
ไวในอรรถกถาวา 
                       นัย ๖  ในปจจนียปฏฐาน   คือ   ติกปฏฐาน   อัน 
                  ประเสริฐ  ทกุปฏฐานอันสูงสุด  ทุกติกปฏฐาน  ติกทุก- 
                ปฏฐาน  ติกติกปฏฐาน  และทุกทุกปฏฐาน  ลึกซึ้งนัก  ดังนี้.       
เปนอันขาพเจาแสดงแลวดวยคํามีประมาณเทาน้ี  ฯ   ก็ในอธิการน้ี  ผูศึกษาพึง 
ทราบเฉพาะ  ปจจนียปฏฐาน  เทาน้ัน  ประดับดวยนัย  ๒๕  โดยปริยายหนึ่งคือ 
ในปฏฐานหนึ่ง ๆ วาดวยอํานาจแหงปจจัยมีอยางละ  ๔ นัย  มีอนุโลมนัยเปนตน. 
                                   อรรถกถาปจจนียปฏฐาน  จบ  
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              นเหตุทุกโนอาสวโคจฉกทุกะ    

 (๑. นเหตุทุกะ  ๑๓.-๑๘. โนอาสวโคจฉกทุกะ)         

                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๗๗]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม ฯลฯ  
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรมที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม    ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม   ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม และไมใชอนาสวธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
                  ฯลฯ  อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม      และไมใชธรรมที ่
ไมใชอาสวธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 359 

                  พระอภิธรรมปฎก  ปฏฐาน  

                              อนุโลมปจจนียปฏฐาน 

                  ๑. อนุโลมปจจนียติกปฏฐาน   

                               ๑. กุสลติกนกุสลติกะ 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่เปนกุศล  เกิดขึ้น                 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย. 
                 ๒.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนกุศล  เกิดขึน้         
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ  ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศล.  
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                   ๓.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย    
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนกุศล. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอกุศล    และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล. 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล   อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย  มี ๕ วาระ. 
           [๒]  ๖.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย. 
                   ๗.  ธรรมท่ีไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอกุศล. 
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๙.  ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   
                  ๑๐. ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล    อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ. 
           [๓] ๑๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิด   
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนวิบากอัพยา- 
กตะ  และกิรยิาอัพยากตะ.                                              
           ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  มหาภูตรูป ๒  
อาศัยมหาภูตรูป  ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                  ๑๒.  ธรรมที่ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  วิบากอัพยากตะ  ปฏิสนธิ  ฯลฯ  มหาภูตรูป. 
                  ๑๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  วิบากอัพยากตะ  กิริยาอัพยากตะ  ฯลฯ  ม ี ๓  วาระ.  
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           [๔] ๑๔.  ธรรมที่ไมใชกุศล    อาศัยธรรมที่เปนกุศล   และ   
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกุศลขันธ  และมหาภูตรูป. 
                  ๑๕.  ธรรมที่ไมใชอกุศล   อาศัยธรรมที่เปนกุศล   และ 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๖.  ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  และธรรมท่ีเปนอัพยากตะ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           [๕] ๑๗.  ธรรมที่ไมใชกุศล   อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  และ 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๘.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล   และ 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๙.   ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  และธรรมท่ีเปนอพัยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           จิตตสมุฏฐานรูปอยางเดียวที่ควรจําแนกในท่ีนี้. 
           พึงทําเปน  ๑๙  วาระ.  
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                           ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนกุศล  เกิดขึน้  
เพราะอารัมมณปจจัย   
                 ๒.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะอารัมมณปจจยั 
                 ๓.  ธรรมที่ไมใชอกุศล    และธรรมที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           [๗] ๔.  ธรรมท่ีไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
                  ๕.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะอารัมมณปจจยั 
                  ๖. ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชอพัยากตะ อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           [๘] ๗.  ธรรมที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิด 
ขึ้น  เพราะอารัมมณปจจยั 
                  ๘.  ธรรมที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิด 
ขึ้น  เพราะอารัมมณปจจยั  
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                   ๙.  ธรรมที่ไมใชกุศล   และธรรมที่ไมใชอกุศล   อาศัย  
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ.   

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม               

           [๙]  ในเหตุปจจัย   มี  ๑๙  วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๑๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี  ๙  วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี  ๑๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑๙ วาระ. 
 

                                       ปจจนียนัย 
                                     ๑. นเหตุปจจัย 
           [๑๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ    อาศัยธรรมท่ีเปนอกศุล 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล     และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิด 
ขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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                   ๕.  ธรรมที่ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย    
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชกุศล   อาศัย 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
 

                         ๒.  นอารัมมณปจจัย 
           [๑๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่เปนกุศล   เกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอกุศล   อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย                              
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั  ฯลฯ  
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                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ   

           [๑๒]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑๕  วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๑๙  วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑๕ วาระ. 
           ปจจนียปฏฐาน  พึงใหพิสดาร  แมสหชาตวาระ   ก็พึงใหพิสดาร  แม 
ปจจยวาระ  ก็พึงใหพิสดาร. 
           [๑๓]  แมในปจจยวาระ  ในเหตุปจจัย มี ๒๖ วาระ  ในอารัมมณ- 
ปจจัย มี  ๑๘  วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๒๖ วาระ.  
           นิสสยวาระก็ดี   สังสัฏฐวาระก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจ- 
วาระ.                 
               

                                       ปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                 

           [๑๔] ๑.  ธรรมที่เปนกุศล    เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกศุล 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๒.  ธรรมที่เปนกุศล   เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอกุศล 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   
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                   ๓.  ธรรมที่เปนกุศล   เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอพัยา- 
กตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย                                                
                   ๔.  ธรรมที่เปนกุศล    เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกศุล 
และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๕.  ธรรมที่เปนกุศล    เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกศุล 
และธรรมท่ีไมใชอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ. 
           [๑๕] ๖.  ธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๗.  ธรรมที่เปนอกุศล    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๘.  ธรรมที่เปนอกุศล  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๙.  ธรรมที่เปนอกุศล   เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                  ๑๐.  ธรรมที่เปนอกุศล   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ.   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 368 

           [๑๖] ๑๑.  ธรรมทีเ่ปนอัพยากตะ   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช    
กุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๑๒.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๑๓.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
กุศล   และธรรมที่ไมใชอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
 

                               ๒. อารัมมณปจจัย 
           [๑๗]  ๑.  ธรรมที่เปนกุศล    เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกศุล 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี๖ วาระ. 
                    ๗.  ธรรมที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๖ วาระ. 
                  ๑๓.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี๖ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๘]  ในเหตุปจจัย  ม ี๑๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑๘ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑๗  วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี  ๑๖  วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๑๖  วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี  ๑๙  วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี ๙  วาระ  
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ในนิสสยปจจัย มี ๒๖ วาระ  ในอุปนสิสยปจจัย  มี  ๑๘  วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  
มี ๖ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี  ๙ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี  ๑๓  วาระ ในวิปากปจจัย  ม ี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑๓  วาระ  
ฯลฯ  ในมัคคปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในวิปปยตุต- 
ปจจัย  มี  ๑๒  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๒๖  วาระ 
           ปญหาวาระพึงใหพิสดาร.  
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                        ๒.  เวทนาติกนเวทนาติกะ  

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั         

           [๑๙] ๑. ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม    อาศัย   
ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สขุเวทนา   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศยัสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ขันธ.                                        
           ในปฏิสนธิขณะ   มหาภูตรูป  ฯลฯ 
                   ๒. ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ  ๑    ที่เปนสุขาย- 
เวทนายสัมปยุตตธรรม. 
                   ๓. ธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   เกิดขึ้น    เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                   ๔. ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม      และ 
ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๕.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    และ  
ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม   อาศัยธรรมที่เปน 
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม       และ 
ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสุขาย- 
เวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๗.   ธรรมทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม,    ธรรม 
ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     และธรรมที่ไมใชอทุกขม- 
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัม- 
ปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ.                       
           [๒๐] ๘.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๙.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม     อาศัย 
ธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๐.  ธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  
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                   ๑๑.  ธรรมทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม      และ  
ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   
                   ๑๒.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    และ 
ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๓.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยตุตธรรม      และ 
ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     อาศัยธรรมที่เปนทุก- 
ขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                   ๑๔.  ธรรมทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม,   ธรรม 
ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     และธรรมที่ไมใชอทุกขม- 
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอทุกขายเวทนายสัม- 
ปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย มี ๗ วาระ. 
          [๒๑] ๑๕.  ธรรมทีไ่มใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึน้  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                   ๑๖.  ธรรมทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   
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                   ๑๗.  ธรรมทีไ่มใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัย  
ธรรมที่เปนอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   
                   ๑๘.  ธรรมทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
อทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๙.  ธรรมทีไ่มใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
อทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒๐.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอทุก- 
ขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒๑.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  และธรรมท่ีไมใชอทกุ- 
ขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม      อาศัยธรรมที่เปนอทุกขมสขุาย- 
เวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี  ๗  วาระ. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๒]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๒๑  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒๑  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๒๑  วาระ.  
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                                       ปจจนียนัย 
                                    ๑. นเหตุปจจัย  

           [๒๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  
ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  
 

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี ๒๑  วาระ 
ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี  ๑๔ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๒๑ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                       ปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๕] ๑.  ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย 
แกธรรม   ทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย 
                   ๒.  ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย  
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                   ๓.  ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย  
แกธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย   
                   ๔.  ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัย 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีไมใช 
อทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๕.  ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     และธรรมท่ีไมใช 
อทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๖. ธรรมที่เปนสุขายเวทนาสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม       และธรรมท่ีไมใช 
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
                   ๗.  ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม,  ธรรมที่ไมใชทกุขาย- 
เวทนายสัมปยุตตธรรม   และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัม- 
ปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๖]  ในเหตุปจจัย  ม ี๒๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๒๑ วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๒๑ วาระ. 
           ปญหาวาระก็พึงใหพิสดาร. 
                                  เวทนาติกนเวทนาติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 376 

                            ๓.  วิปากติกนวิปากติกะ  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม   อาศัยธรรมที่เปนวปิาก- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
                   ๒.  ธรรมที่ไมวิปากธัมมธรรม     อาศัยธรรมที่เปน 
วิปากธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม      อาศัย 
ธรรมที่เปนวปิากธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม   และธรรมท่ีไมใช 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม   อาศัยธรรมที่เปนวปิากธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                   ๕.   ธรรมทีไ่มใชวิปากธรรม   และธรรมที่ไมใชวปิาก- 
ธัมมธรรม  อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
           [๒๘] ๖.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม     อาศัยธรรมที่เปน 
วิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ.  
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                   ๗.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม      อาศัยธรรมที่เปน  
วิปากธัมมธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม      อาศัย 
ธรรมที่เปนวปิากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                   ๙.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม     และธรรมที่ไมใชเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรม   อาศัยธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๐.  ธรรมทีไ่มใชวิปากธรรม และธรรมท่ีไมใชวิปาก- 
ธัมมธรรม  อาศัยธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๕ วาระ. 
          [๒๙] ๑๑.  ธรรมทีไ่มใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๒.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม   อาศัยธรรมที่เปนเนว- 
วิปากนวิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๓.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม   อาศัยธรรมที่เปน 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๔.  ธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม  และธรรมที่ไมใช 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม   อาศัยธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมม- 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๑๕.  ธรรมทีไ่มใชวิปากธรรม และธรรมท่ีไมใชวิปาก-  
ธัมมธรรม    อาศัยธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ.   
           [๓๐] ๑๖.  ธรรมทีไ่มใชวิปากธรรม  อาศัยธรรมที่เปนวปิาก- 
ธรรม  และธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
                   ๑๗.  ธรรมทีไ่มใชปากธัมมธรรม   อาศัยธรรมที่เปน 
วิปากธรรม    และธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม     เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๘.  ธรรมทีไ่มใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนวปิากธรรม    และธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๙.  ธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม   และธรรมที่ไมใช 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนวิปากธรรม  และธรรม 
ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒๐.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  และธรรมท่ีไมใชวปิาก- 
ธัมมธรรม  อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม  และธรรมท่ีเปนเนววิปาก- 
นวิปากธัมมธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ.  
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           [๓๑] ๑. ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม    อาศัยธรรมที่เปนวปิาก-  
ธัมมธรรม     และธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
วิปากธัมมธรรม  และธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม      และธรรมที่ไมใช 
วิปากธัมมธรรม   อาศัยธรรมที่เปนวปิากธัมมธรรม   และธรรมท่ีเปน 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                            ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๓๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
วิปากธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                   ๔.   ธรรมทีไ่มใชวิปากธรรม   อาศัยธรรมที่เปนวปิาก- 
ธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
มี  ๕ วาระ.  
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                   ๑๒.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  อาศัยธรรมที่เปน  
วิปากธรรม    และธรรมท่ีเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม     เกดิขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ.   
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๓]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๒๓ วาระ    ในอารมัมณปจจัย  มี  ๑๔  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒๓ วาระ. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
           [๓๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๑๘ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี ๑๕ วาระ 
ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี    ปจจวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 

                                         ปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๕] ๑.  ธรรมที่เปนวิปากธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
วิปากธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   
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                   ๒.  ธรรมที่เปนวิปากธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช  
วิปากธัมมธรรม    ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย  
                   ๓.  ธรรมที่เปนวิปากธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๔.  ธรรมที่เปนวิปากธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
วิปากธัมมธรรม  และธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๕.  ธรรมที่เปนวิปากธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
วิปากธรรม  และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย  มี  ๕  วาระ.  ฯลฯ 
 

                           ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๓๖] ๑.  ธรรมที่เปนวิปาธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
วิปากธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๒.  ธรรมที่เปนวิปากธรรม   เปนปจจัยและธรรมที่ไมใช 
วิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๓.  ธรรมที่เปนวิปากธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๔.  ธรรมที่เปนวิปากธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
วิปากธรรม     และธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม     ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  
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                   ๕.  ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม     เปนปจจัยแกธรรมท่ี  
ไมใชวิปากธัมมธรรม   และธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
                   ๖.  ธรรมที่เปนวิปากธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
วิปากธรรม     และธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม      ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  ม ี๖ วาระ. 
           [๓๗] ๗.  ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม      เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๘.  ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม      เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชวิปากธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๙.  ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม       เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                  ๑๐.  ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม     เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชวิปากธรรม      และธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                  ๑๑.  ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม     เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                    ๑๒.  ธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม     เปนปจจัยแกธรรม   
ที่ไมใชวิปากธรรม  และธรรมท่ีไมใชวปิากธัมมธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย  มี ๖ วาระ.  
           [๓๘] ๑๓.  ธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   ฯลฯ  ม ี ๖ วาระ  (วาระที่  ๑๓-๑๘) 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๙] ในเหตุปจจัย  ม ี ๑๓  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑๘  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๑๗  วาระ  ในอนันตรปจจัย มี  ๑๖ วาระ ฯลฯ  ในปุเรชาต- 
ปจจัย  มี  ๖ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย  ม ี ๙  วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี  ๖ วาระ 
ในกัมมปจจัย  ม ี๑๔ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี  ๕ วาระ ฯลฯ  ในอินทริยปจจัย 
มี  ๑๘  วาระ  ฯลฯ    ในวิปปยุตตปจจัย  ม ี๑๒ วาระ  ฯลฯ     ในอวิคตปจจัย 
มี  ๒๖ วาระ. 
           ปญหาวาระก็พึงใหพิสดาร. 
                                      วิปากติกนวิปากติกะ  จบ  
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                      ๔. อุปาทินนติกนอุปาทินนติกะ   

                                    ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

           [๔๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม   อาศัยธรรม 
ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรม 
ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๓.  ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม    และธรรม 
ที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม      อาศัยธรรมที่เปนอุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                    ๕.  ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม      อาศัยธรรมที่เปนอุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ.   
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           [๔๑] ๖.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม   อาศัยธรรม  
ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม    อาศัย   
ธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม     และธรรม 
ที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินนุ- 
ปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           [๔๒] ๙.  ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๐.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  อาศัยธรรม 
ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๑.  ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรม 
ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินน- 
อนุปาทานิยธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๓.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุ- 
ปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ.  
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           [๔๓] ๑๔. ธรรมทีไ่มใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรม    
ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  และธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทา- 
นิยธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๑๕.  ธรรมทีไ่มใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม    และธรรมที่เปนอนุปาทินน- 
อนุปาทานิยธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๑๖.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรม  และธรรมท่ีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           [๔๔] ๑๗.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรม 
ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม   และธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิย- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๑๘.  ธรรมทีไ่มใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม      และธรรมที่เปนอนุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๑๙.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม      อาศัยธรรมที่เปนอุปาทิน- 
นุปาทานิยธรรม   และธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ.  
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                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๔๕]  ในเหตุปจจัย   มี ๑๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๑๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี  ๑๙  วาระ ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี  นิสสยวาระก็ดี  สังสัฏฐวาระก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี 
พึงใหพิสดาร. 
 

                                       ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๖] ๑.  ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม    เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๒.  ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม   เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรมดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๔๗] ๑.  ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม   เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                    ๒.  ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม    เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรมดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   
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                   ๓.  ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม    เปนปจจัยแก  
ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  
                   ๔.  ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม    เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม  และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินน- 
อนุปาทานิยธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๕.  ธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม   เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินน- 
อนุปาทานิยธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย   มี ๕ วาระ. 
          [๔๘] ๖.  ธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                   ๗.  ธรรมที่เปนอนุปาทาทินนุปาทานิยธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานยิธรรม    ดวยอาํนาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                   ๘.  ธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม     เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม       ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                   ๙.  ธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม   และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินน- 
อนุปาทานิยธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย  
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                   ๑๐.  ธรรมทีเ่ปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   เปนปจจัย  
แกธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   และธรรมที่ไมใชอนุปา- 
ทินนอนุปาทานิยธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๕ วาระ.   
           [๔๙] ๑๑. ธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม      เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนปุาทินนอนุปาทานิยธรรม   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  ฯลฯ  ม ี ๕  วาระ  (วาระท่ี  ๑๑-๑๕) 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๐] ในเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๑๕  วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๑๑ วาระ  ฯลฯ 
           แมปญหาวาระก็พึงใหพิสดาร. 
                            อุปาทินนติกนอุปาทินนติกะ  จบ  
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                   ๕.  สังกิลิฏฐติกนสังกิลิฏฐติกะ  

                               ปฏจิจวาระ 
                                อนโุลมนัย   

                               ๑. เหตุปจจัย 
           [๕๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐอสังกิเลสิกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชอสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกธรรม   อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสัง- 
กิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม และธรรม 
ที่ไมใชอสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกธรรม    อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิกฐสัง 
กิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๕  วาระ.  
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           [๕๒] ๖.  ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  อาศัยธรรม  
ที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                    ๗.  ธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐอสังกิเลสิกธรรม     อาศัย 
ธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสงักิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๘.  ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     และธรรม 
ที่ไมใชอสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสัง- 
กิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ 
           [๕๓] ๙.  ธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐอสังกิเลสิกธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๐.  ธรรมทีไ่มใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๑.  ธรรมทีไ่มใชอสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๒.  ธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชอสังกลิิฏอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสัง- 
กิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจยั  
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                    ๑๓.  ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรม  
ที่ไมใชอสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสัง- 
กิเลสิกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ.  
           [๕๔] ๑๔.  ธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม      อาศัย 
ธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสงักิเลสิกธรรม     และธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐ- 
อสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  (วาระที่ ๑๔- 
๑๕-๑๖) 
           [๕๕] ๑๗.  ธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม     อาศัย 
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     และธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐ- 
สังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ  มี ๓ วาระ   (วาระที่ 
๑๗-๑๘-๑๙) 
 

        การนับจํานวนวาระในอนุโลมแหงปฏิจจวาระ 
           [๕๖]  ในเหตุปจจัย   มี ๑๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๑๙ วาระ. 
                                                ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
เหมือนกับปญหาวาระ.  
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          การนับจํานวนวาระในอนุโลมแหงปญหาวาระ  

           [๕๗]   ในเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ     ในอารัมมณปจจัย มี ๑๕  วาระ  
ในอธิปติปจจัย มี ๑๕ วาระ.  ในอนันตรปจจัย มี ๑๖ วาระ  ฯลฯ  ในปุเรชาต-  
ปจจัย มี ๖ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๙  วาระ.  ในอาเสวนปจจัย  มี ๘ วาระ 
ในกัมมปจจัย มี ๑๓ วาระ    ในวิปากปจจัย มี  ๘   วาระ  ในอาหารปจจัย มี  ๑๓ 
วาระ  ฯลฯ   ในมัคคปจจัย  ม ี๑๓ วาระ     ในวิปปยุตตปจจัย  มี  ๑๒  วาระ 
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย  มี ๒๖ วาระ. 
                                  สังกิลิฏฐติกนสงักิลิฏฐติกะ  จบ  
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                           ๖.  วิตักกติกนวิตักกติกะ  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั                 

           [๕๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
สวิตักกสวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชอวิตักกวจิารมัตตธรรม    อาศัยธรรม 
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๓.  ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
สวิตักกสวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารณา  และธรรมที่ไมใช 
อวิตักกอวิจารธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                    ๕.   ธรรมทีไ่มใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม     และธรรม  
ที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม     อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๖.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม  และธรรมท่ีไมใช  
อวิตักกวิจารมัตตธรรม   อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดขึ้น   
เพราะเหตุปจจัย  
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม     ธรรมที่ไมใช 
อวิตักกวิจารมัตตธรรม  และธรรมท่ีไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๗  วาระ 
           [๕๙] ๘.  ธรรมที่ไมใชอวิตักกวจิารมัตตธรรม     อาศัยธรรม  
ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                   ๙.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
อวิตักกวิจารมัตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๐.  ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
อวิตักกวิจารมัตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๑.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม และธรรมท่ีไมใช 
อวิตักกอวิจารธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๒.  ธรรมที่ไมใชอวิตักกวจิารมัตตธรรม     และธรรม 
ที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม   อาศัยธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๑๓.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม       และธรรม  
ที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม     อาศัยธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย                 
                   ๑๔.  ธรรมทีไ่มใชสวิตักกสวิจารธรรม,  ธรรมที่ไมใช 
อวิตักกวิจารมัตตธรรม  และธรรมท่ีไมใชอวิตักกอวิจารธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ 
วาระ. 
           [๖๐] ๑๕.  ธรรมทีไ่มใชอวิตักกอวิจารธรรม      อาศัยธรรม 
ที่เปนอวิตักกสวิจารธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  ม ี ๗ วาระ 
(วาระที่ ๑๕-๒๑) 
           [๖๑] ๒๒.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม     อาศัยธรรม 
ที่เปนสวิตักกวิจารธรรม       และธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ  (วาระที่  ๒๒- ๒๘) 
           [๖๒]  ๒๙.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม   อาศัยธรรม 
ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม   และธรรมที่เปนอวตัิกกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๗  วาระ (วาระที่ ๒๙-๓๕)  
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           [๖๓]  ๓๖.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม     อาศัยธรรม  
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม     และธรรมท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๗ วาระ  (วาระที่  ๓๖-๔๒)  
           [๖๔]  ๔๓.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม      อาศัยธรรม 
ที่เปนสวิตักกกสวิจารธรรม,  ธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  และ 
ธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๗  วาระ 
(วาระที่  ๔๓- ๔๙) 
 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๖๕]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๔๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๔๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๔๙ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                              วิตักกติกนวิตักกติกะ  จบ  
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                           ๗.  ปติติกนปติติกะ  

                               ปฏจิจวาระ 
                                อนโุลมนัย 
                              ๑. เหตุปจจัย 
           [๖๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
ปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
ปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
ปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม     และธรรมที่ไมใช 
อุเบกขาสหคตธรรม     อาศัยธรรมที่เปนปติสหคตธรรม     เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย         
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม  และธรรมที่ไมใช 
อุเบกขาสหคตธรรม  อาศัยธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม     และธรรมที่ไมใช 
สุขสหคตธรรม   อาศัยธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๗ วาระ.  
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                   ๗.  ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม,    ธรรมที่ไมใชสขุ-  
สหคตธรรม    และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    อาศัยธรรม 
ที่เปนปติสหคตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ 
           [๖๗] ๘.  ธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม      อาศัยธรรมที่เปน  
สุขสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗  วาระ  (วาระที ๘-๑๔) 
           [๖๘] ๑๕. ธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม     อาศัยธรรม 
ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย     มี ๗  วาระ 
(วาระที่ ๑๕-๒๑) 
           [๖๙] ๒๒.  ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
ปติสหคตธรรม  และธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๗ วาระ  (วาระที่ ๒๒-๒๘) 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๐]  ในเหตุปจจัย มี ๒๘ วาระ     ในอารัมมณปจจัยมี  ๒๔ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒๘  วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
                                     ปติติกนปติติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 400 

                        ๘.  ทัสสนติกนทัสสนติกะ   

                                  ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๗๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   อาศัยธรรม 
ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัยธรรม 
ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม     และธรรม 
ที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    และธรรม 
ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ.  
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           [๗๒] ๖.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยธรรม  
ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย    มี  ๕  วาระ 
(วาระที่  ๖-๑๐)  
           [๗๓] ๑๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัยธรรม 
ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่  ๑๑-๑๓) 
           [๗๔] ๑๔.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม      อาศัย 
ธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ )วาระที่ 
๑๔-๑๖) 
           [๗๕] ๑๗. ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม     อาศัย 
ธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   และธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๑๗-๑๙) 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๖]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๑๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑๙  วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ดี  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                                   ทัสสนติกนทัสสนติกะ  จบ  
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                          ๙.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 

                   นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  

                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
           [๗๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย 
ฯลฯ  
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๘]  ในเหตุปจจัย มี ๒๖  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒๖ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
        ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  จบ  
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                      ๑๐.  อาจยคามิติกนอาจยคามิติกะ   

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๗๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
อาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
อาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๓.  ธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม     และธรรมที่ไมใช 
เนวาจยคามินาปจยคามธิรรม       อาศัยธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๕.  ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม      และธรรมที่ไมใช 
อปจยคามิธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี  ๕ วาระ. 
           [๘๐] ๖.  ธรรมที่ไมใชอปจยคานิธรรม     อาศัยธรรมที่เปน 
อปจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๗.  ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม      อาศัยธรรมที่เปน  
อปจยคามิธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๙.  ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม      และธรรมที่ไมใช 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม       อาศัยธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๐.  ธรรมทีไ่มใชอาจยคามิธรรม       และธรรมท่ีไมใช 
อปจยคามิธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๕ วาระ. 
           [๘๑] ๑๑.  ธรรมทีไ่มใชอาจยคามิธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๒.  ธรรมที่ไมใชอปยคามิธรรม     อาศัยธรรมที่เปน 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๓.  ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม     และธรรมท่ีไมใช 
อปจยคามิธรรม     อาศัยธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           [๘๒] ๑๔.  ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
อาจยคามิธรรม  และธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๑๕.  ธรรมทีไ่มใชอปจยคามิธรรม    อาศัยธรรมที่เปน   
อาจยคามิธรรม และธรรมทีเปนเนวาจนยคามินาปจยคามิธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๖.  ธรรมทีไ่มใชอาจยคามิธรรม    และธรรมที่ไมใช 
อปจยคามิธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม    และธรรมที่เปน 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
           [๘๓] ๑๗.   ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
อปจยคามิธรรม   และธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๘. ธรรมทีไ่มใชอปจยคามิธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
อปจยคามิธรรม และธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                                                              
                   ๑๙.  ธรรมทีไ่มใชอาจยคามิธรรม     และธรรมท่ีไมใช 
อปจยคามิธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอปจคามิธรรม  และธรรมที่เปน 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๔]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๑๙  วาระ ฯลฯ         
           พึงใหพิสดารทุกวาระ 
                            อาจยคามิติกนอาจยคามิติกะ  จบ  
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                          ๑๑.  เสกขติกนเสกขติกะ  

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๘๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม   อาศัยธรรมที่เปนเสกข- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเสกข-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัยธรรม 
ที่เปนเสกขธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม   และธรรมที่ไมใชเนว- 
เสกขานาเสกขธรรม   อาศัยธรรมที่เปนเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม และธรรมท่ีไมใชอเสกข- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๕ 
วาระ. 
           [๘๖] ๖.  ธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเสกข- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๗.  ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนอเสกข- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม   อาศัยธรรม 
ที่เปนอเสกขธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
                   ๙.  ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม      และธรรมที่ไมใชเนว- 
เสกขานาเสกขธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
                   ๑๐.  ธรรมทีไ่มใชเสกขธรรม  และธรรมท่ีไมใชอเสกข- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี
๕  วาระ. 
           [๘๗] ๑๑.  ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม    อาศัยธรรมที่เปนเนว- 
เสกขานาเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๒.  ธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเนว- 
เสกขานาเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๓.  ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม  และธรรมท่ีไมใชอเสกข- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
           [๘๘] ๑๔.  ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเสกข-   
ธรรม และธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  
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                   ๑๕.  ธรรมทีไ่มใชอเสกขธรรม  อาศัยธรรมที่เปน  
เสกขธรรม และธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย                                                                 
                   ๑๖.  ธรรมทีไ่มใชเสกขธรรม       และธรรมที่ไมใช 
อเสกขธรรม   อาศัยธรรมท่ีเปนเสกขธรรม  และธรรมท่ีเปนเนว- 
เสกขานาเสกขธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
          [๘๙] ๑๗.  ธรรมทีไ่มใชเสกขธรรม        อาศัยธรรมที่เปน 
อเสกขธรรม     และธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม      เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                                                                  
                   ๑๘.  ธรรมทีไ่มใชอเสกขธรรม       อาศัยธรรมที่เปน 
อเสกขธรรม     และธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม       เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๙.  ธรรมทีไ่มใชเสกขธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม  และธรรมท่ีเปนเนว- 
เสกขานาเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๙๐]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๑๙  วาระ  ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ 
                            เสกขติกนเสกขติกะ  จบ  
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                          ๑๒. ปรติตติกนปริตตติกะ    

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๙๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม   อาศัยธรรมที่เปนปริตต- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม       อาศัยธรรมที่เปน 
ปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
ปริตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                                 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชปริตธรรม  และธรรมที่ไมใชอัปป- 
มาณธรรม  อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม และธรรมที่ไมใชอปัป- 
มาณธรรม  อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๕  วาระ. 
           [๙๒] ๖.  ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม       อาศัยธรรมที่เปน 
มหัคคตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๗. ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม   อาศัยธรรมที่เปนมหัค- 
คตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                   ๘.  ธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
มหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                   ๙.  ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม   และธรรมไมใชอัปป- 
มาณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนมหัคคตธรรม     เกดิขึ้น    เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๕  วาระ. 
                  ๑๐.  ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม และธรรมที่ไมใชอปัป- 
มาณธรรม    อาศัยธรรมที่เปนมหัคคตธรรม    เกดิขึ้น    เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี ๕ วาระ. 
           [๙๓] ๑๑.  ธรรมทีไ่มใชอัปปมาณธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
อัปปมาณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๒.  ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอัปป- 
มาณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๓.  ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
อัปปมาณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๔.  ธรรมทีไ่มใชมหัคคตธรรม     และธรรมที่ไมใช 
อัปปมาณธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม  เกิดขึ้น    เพราะ 
เหตุปจจัย  
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                   ๑๕.  ธรรมทีไ่มใชปริตตธรรม       และธรรมที่ไมใช  
มหัคคตธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๕ วาระ.   
           [๙๔] ๑๖.  ธรรมทีไ่มใชมหัคคตธรรม     อาศัยธรรมที่เปน 
ปริตตธรรม และธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๗.  ธรรมทีไ่มใชอัปปมาณธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
ปริตตธรรม และธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม   เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                   ๑๘.  ธรรมทีไ่มใชมหัคคตธรรม     และธรรมที่ไมใช 
อัปปมาณธรรม     อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม     และธรรมที่เปน 
อัปปมาณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
           [๙๕] ๑๙.  ธรรมทีไ่มใชปริตตธรรม       อาศัยธรรมที่เปน 
ปริตตธรรม  และธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒๐.  ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
ปริตตธรรม  และธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒๑.  ธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
ปริตตธรรม  และธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒๒.  ธรรมที่ไมใชปริคตธรรม      และธรรมที่ไมใช 
อัปปมาณธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนปริตตธรรม  และธรรมที่เปน 
มหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๒๓.  ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม  และธรรมที่ไมใช  
อัปปมาณธรรม     อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม    และธรรมที่เปน 
มหัคคธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๕ วาระ.  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๖]  ในเหตุปจจัย มี ๒๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๑๔  วาระ  ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                  ปรติตติกนปริตตติกะ  จบ 
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              ๑๓.  ปริตตารัมมณติกนปริตตารัมมณติกะ  

                                   ปฏิจจวาระ   

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๙๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
ปริตตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๘]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๒๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒๑ วาระ. 
                    ปริตตารัมมณติกนปริตตารัมมณติกะ  จบ  
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                             ๑๔.  หนีติกนหีนติกะ  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๙๙]  ๑.  ธรรมที่ไมใชหีนธรรม   อาศัยธรรมท่ีเปนหีนธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           เหมือนกับสังกิลิฏฐติกะ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑๙  วาระ. 
                                   หีนติกนหีนติกะ  จบ  
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                         ๑๕.  มิจฉัตตติกนมิจฉัตตติกะ  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย          

           [๑๐๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชมิจฉัตตนิยตธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
มิจฉัตตนิยตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชสมัมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
มิจฉัตตนิยตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม    อาศัยธรรมที่เปนมิจ- 
ฉัตตนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชสมัมัตตนิยตธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
อนิยตธรรม  อาศัยธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไมใช 
สัมมัตตนิยตธรรม    อาศัยธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี  ๕ วาระ.  
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           [๑๐๒] ๖.  ธรรมทีไ่มใชสัมมัตตนิยตธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
สัมมัตตนิยตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๗.   ธรรมที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน 
สัมมัตตนิยตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๘.   ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม    อาศัยธรรมที่เปนสัม- 
มัตตนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชมิจฉัตตนิยตธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
อนิยตธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                      ๑๐.  ธรรมที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม       และธรรมท่ี 
ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
           [๑๐๓] ๑๑.  ธรรมที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน 
อนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๑๐-๑๒) 
           [๑๐๔] ๑๓.  ธรรมที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน 
มิจฉัตตนิยตธรรม  และธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๑๓-๑๕)  
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           [๑๐๕] ๑๖.  ธรรมที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน   
สัมมัตตนิยตธรรม  และธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่  ๑๖-๑๙) 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๙  วาระ  ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                 มิจฉัตตติกะนมิจฉัตตติกะ จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 418 

               ๑๖.  มัคคารัมมณติกนมัคคารัมมณติกะ  

                                 ปฏจิจวาระ  

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๐๗] ๑.  ธรรมทีไ่มใชมัคคารมัมณธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
มัคคารัมมณธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.   ธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
มัคคารัมมณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
มัคคารัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชมัคคารมัมณธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
มัคคาธิปติธรรม  อาศัยธรรมที่เปนมคัคารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
มัคคาธิปติธรรม  อาศัยธรรมที่เปนมคัคารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  
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                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชมัคคารมัมณธรรม และธรรมท่ีไมใช  
มัคคเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่เปนมคัคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย  
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม,     ธรรมที่ไมใช 
มัคคเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชมคัคาธิปติธรรน  อาศัยธรรมท่ีเปน 
มัคคารัมมณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๗ วาระ. 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓๕  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓๕  วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                           มัคคารัมมณติกนมัคคารัมมณติกะ  จบ 
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                       ๑๗.  อุปปนนติกนอุปปนนติกะ                   

                                     ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๐๙] ๑. ธรรมที่เปนอุปปนนธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอนุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๐] ในเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
                                อุปปนนติกนอุปปนนติกะ จบ  
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                              ๑๘.  อตีตติกนอตีตติกะ   

                                     ปญหาวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๑๑] ๑. ธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกธรรม                              
ที่ไมใชอตีตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
                                  อตีตติกนอตีตติกะ  จบ          
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                 ๑๙. อตีตารัมมณติกนอตีตารัมมณติกะ  

                                    ปฏิจจวาระ   

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั                                               

           [๑๑๓] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอตีตารัมมณธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
อตีตารัมมณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม    อาศัยธรรม 
ที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรม 
ที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม  และธรรมที่ไมใช 
ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                   ๕.  ธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม    และธรรมที่ 
ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๖.  ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไมใช 
อนาคตารัมมณธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   
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                   ๗.  ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม,       ธรรมที่ไมใช 
อนาคตารัมมณธรรม      และธรรมท่ีไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม  
อาศัยธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย  มี  ๗ วาระ.  
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๒๑ วาระ. 
                          อตีตารัมมณติกนอตีตารัมมณติกะ  จบ  
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               ๒๐. อัชฌัตตติกนอัชฌัตตติกะ  

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั  

           [๑๑๕] ๑. ธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
อัชฌัตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒. ธรรมทีไ่มใชอัชฌัตตธรรม     อาศัยธรรมที่เปน 
พหิทธาธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๖] ในเหตุปจจัย  ม ี๒ วาระ ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                              อัชฌัตตติกนอัชฌัตตติกะ  จบ  
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            ๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกนอัชฌัตตารัมมณติกกะ  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                  

           [๑๑๗] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัชฌัตตารัมมณธรรม    อาศัยธรรม 
ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๘] ในเหตุปจจัย  ม ี๖  วาระ ฯลฯ 
                อัชฌัตตารัมมณติกนอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ  
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                 ๒๒.  สนิทัสสนติกนสนิทัสสนติกะ  

                                 ปฏจิจวาระ  

                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย                         

           [๑๑๙] ๑. ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรม 
ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒. ธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรม 
ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรม 
ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๕.  ธรรมทีไ่มใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๖.  ธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ.  
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           [๑๒๐] ๗.  ธรรมทีไ่มใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม   
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ 
(วาระที่  ๗-๑๒)  
           [๑๒๑]  ๑๓. ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ  (วาระท่ี ๑๓-๑๘) 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๒]  ในเหตุปจจัย มี ๑๘  วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑  วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
 

                                      ปญหาวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๒๓] ๑.  ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                      ๓.  ธรรมทีเ่ปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแก  
ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                      ๔.  ธรรมทีป่นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และธรรมที่ไมใชอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
                      ๕.  ธรรมทีเ่ปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก 
ธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และธรรมที่ไมใชอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                      ๖.  ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และธรรมที่ไมใชอนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ. 
 

                              ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๑๒๔] ๑.  ธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๕] ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
           ปญหาวาระพึงใหพิสดาร. 
                             อนุโลมปจจนียติกปฏฐาน  จบ  
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                       ๒. อนุโลมปจจนียทุกปฏฐาน  

                          ๑. เหตุทุกนเหตุทุกะ 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๒๖] ๑.  นเหตุธรรม   อาศัยเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ    สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยเหตุธรรม 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  นเหตุธรรม  และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม  อาศัย 
เหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  เหตุธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๕.   ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๖.  นเหตุธรรม  และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๗.  นเหตุธรรม    อาศัยเหตุธรรม     และนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                      ๘.  ธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรม   อาศัยเหตุธรรม   และ  
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                                       
                       ๙.  นเหตุธรรม  และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม  อาศัย 
เหตุธรรม  และนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๗]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยตุตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                         ปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๒๘]  ๑.  เหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม    ดวยอาํนาจ 
ของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                                    ๒. อารัมมณปจจัย 
           [๑๒๙] ๑.  เหตุธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ.  
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                       ๔.  นเหตุธรรมเปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ.  
                       ๗.  เหตุธรรม  และนเหตุธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๐] ในเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           แมปญหาวาระก็พึงใหพิสดารอยางนี้. 
                                   เหตุทุกนเหตุทุกะ  จบ  
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                           ๒.  สเหตุกทุกนสเหตุกทุกะ  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย         

           [๑๓๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม      อาศัยธรรมที่เปน  
สเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
สเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม      และธรรมท่ีไมใช 
อเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
                      ๔.  ธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
อเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๕.  ธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
อเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๖.  ธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม      และธรรมท่ีไมใช 
อเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๗.  ธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
สเหตุกธรรม  และธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 433 

                      ๘.  ธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม      อาศัยธรรมที่เปน  
สเหตุกธรรม  และธรรมท่ีเปนอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                      ๙.  ธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม      และธรรมท่ีไมใช 
อเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  และธรรมท่ีเปนอเหตุก- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                              สเหตุกทุกนสเหตุกทุกะ  จบ  
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               ๓.  เหตุสัมปยุตตทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๓๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน   
เหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปน 
เหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมและธรรมที่ไมใช 
เหตุวิปปยุตตธรรม    อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปน 
เหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปน 
เหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย       
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชเหตุสัมปยุตตธรรม      และธรรมที่ 
ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม   อาศัยธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                      ๗.  ธรรมทีไ่มใชเหตุสัมปยุตตธรรม      อาศัยธรรม  
ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  และธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                      ๘.  ธรรมทีไ่มใชเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปน 
เหตุเปนสัมปยุตตธรรม  และธรรมท่ีเปนเหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                      ๙.  ธรรมทีไ่มใชเหตุสัมปยุตตธรรม      และธรรมที่ 
ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  และ 
ธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                      เหตุสัมปยุตตทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                ๔. เหตุสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะ    

                                ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๓๕] ๑.  ธรรมที่เปนนเหตุธรรม     แตไมใชอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม   และสเหตุกธรรม    เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่เปนนเหตุกธรรม     แตไมใชอเหตุกธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม   และไมใชนเหตุธรรม   อาศัยธรรม 
ท่ีเปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่เปนนเหตุธรรม     แตไมใชอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย    



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 437 

                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนนเหตุธรรม      แตไมใชอเหตุกธรรม  
และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม   อาศัยธรรมท่ี 
เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๗.  ธรรมที่เปนนเหตุธรรม     แตไมใชอเหตุกธรรม   
อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  และธรรมที่เปนสเหตุก- 
ธรรม  แตไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม  และธรรมที่เปนสเหตุก- 
ธรรม  แตไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีเ่ปนนเหตุธรรม      แตไมใชอเหตุกธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม   และไมใชนเหตุธรรม   อาศัยธรรม 
ที่เปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แต 
ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม         

           [๑๓๖]   ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
                     เหตุสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ  
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         ๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๓๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชเหตุวิปปยุตต-   
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตตธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม   และธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม   และไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  แตไมใชเหตุธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม   และไมใชเหตุวิปปยุตต-  
ธรรม   และธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม   และไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม    แตไมใชเหตุธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตตธรรม   และ 
ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม   แตไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  และไมใชนเหตุ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม  และธรรม 
ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม   แตไมใชเหตุธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม  และไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม   และธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม   และไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปน 
เหตุสัมปยุตตธรรม  แตไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร 
             เหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ จบ  
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                  ๖.   นเหตุสเหตุกทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ  

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑.  เหตุปจจยั  

           [๑๓๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม    และไมใชสเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุ   
ปจจัย 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี   ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
                 นเหตุสเหตุกทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                        ๗.  สัปปจจยทุกนสัปปจจยทุกะ 

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๔๑]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
สัปปจจยธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม     

           [๑๔๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                    ปญหาวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                               ๑. อารัมมณปจจัย 
           [๑๔๓] ๑. ธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอัปปจจยธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                      ๒.  ธรรมทีเ่ปนอัปปจจยธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอัปปจจยธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั  ฯลฯ 
                          สัปปจจยทุกนสัปปจจยทุกะ  จบ 
 
                                ๘.  สงัขตทุกนสังขตทุกะ 
           เหมือนกับสัปปจจยทุกะ 
                               สังขตทุกนสังขตทุกะ  จบ   
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                        ๙.  สนิทัสสนทุกนสนิทัสสนทุกะ  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๔๔] ๑. ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
อนิทัสสนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒. ธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
อนิทัสสนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนธรรม   และธรรมท่ีไมใช 
อนิทัสสนธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๔๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง  ม ี๓ วาระ. 
                          สนิทัสสนทุกนสนิทัสสนทุกะ  จบ          
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                         ๑๐.  สัปปฏิฆทุกนสัปปฏิฆทุกะ    

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๔๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสัปปฏฆิธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม     และธรรมท่ีไมใช 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น   เพราะเหตุ  
ปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม     อาศัยธรรมที่เปน 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชสัปปฏฆิธรรม     และธรรมที่ไมใช 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  
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                       ๗.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม      อาศัยธรรมที่เปน  
สัปปฏิฆธรรม  และธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย                                                                         
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม     อาศัยธรรมที่เปน 
สัปปฏิฆธรรม  และธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชสัปปฏฆิธรรม    และธรรมที่ไมใช 
อัปปฏิธรรม     อาศัยธรรมท่ีเปนสัปปฏฆิธรรม     และธรรมท่ีเปน 
อัปปฏิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                              สัปปฏิฆทุกนสัปปฏิฆทุกะ  จบ  
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                                  ๑๑.  รูปทุกนรูปทุกะ  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย                 

                                      ๑. เหตุปจจัย  

           [๑๔๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชรูปธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนรูปธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๑๔๙]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ ในปจจัยทั้งปวง มี ๙   วาระ. 
                                       รูปทุกนรูปทกุะ   จบ  
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                           ๑๒. โลกยิทุกนโลกิยทุกะ  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๕๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชโลกุตตรธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
โลกิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
โลกุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม     อาศัยธรรมที่เปน 
โลกุตตรธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
โลกิยธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
โลกิยธรรม  และธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๕๑]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ. 
                                   โลกิยทุกนโลกยิทุกะ  จบ  
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                ๑๓.  เกนจิวิญเญยยทุกนเกนจิวิญเญยยทุกะ          

                                        ปฏิจจวาระ    

                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๕๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม      อาศัยธรรม 
ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม     อาศัยธรรม 
ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม       และธรรม 
ที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม     อาศัยธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม    อาศัยธรรม 
ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม      อาศัยธรรม 
ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม      และธรรมท่ีไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   เหตุปจจัย มี ๓ วาระ. 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๕๓]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง  ม ี๙ วาระ. 
                     เกนจิวิญเญยยทุกนเกนจิวิญเญยยทุกะ  จบ  
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                         ๑๔.  อาสวทุกโนอาสวทุกะ  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๕๔] ๑. ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอาสว- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒. ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนอาสวธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓. ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๔. ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕. ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๖. ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย                                                                      
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                       ๗.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอาสว-   
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอาสวธรรม    และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย  
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๙ วาระ. 
                                อาสวทุกโนอาสวทุกะ  จบ  
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                            ๑๕.  สาสวทุกนสาสวทุกะ  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๕๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนาสวธรรม       อาศัยธรรมที่เปน 
สาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม       อาศัยธรรมที่เปน 
อนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอนา- 
สวธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอนา- 
สวธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม  อาศัยธรรมที่เปน 
สาสวธรรม  และธรรมท่ีเปนอนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๕๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                สาสวทุกนสาสทุกะ  จบ 
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                ๑๖.  อาสวสัมปยุตตทุกนอาสวสัมปยุตตทุกะ  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                    ๑.เหตุปจจยั 
           [๑๕๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม     อาศัยธรรม 
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม     อาศัยธรรม 
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม       และธรรม 
ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม     อาศัยธรรม 
ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม     อาศัยธรรม 
ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอาสวสัมปยุตตธรรม       และธรรม 
ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม 
 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๗.  ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม    อาศัยธรรม  
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม      และธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม     อาศัยธรรม 
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม       และธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชอาสวสัมปยุตตธรรม      และธรรม 
ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวสัปยุตตธรรม   
และธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง  ม ี ๙ วาระ. 
               อาสวสัมปยุตตทุกนอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                 ๑๗. อาสวสาสวทุกนอาสวสาสวทุกะ  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๖๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอาสวะ      และไมใชอนาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอาสวะและสาสวธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนาสวะ     และไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอาสวะและสาสวธรรม  เกิดขึ้น         
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอาสวะ       และไมใชอนาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอนาสวะ และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอาสวะและสาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอนาสวะ    และไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม    อาศัยธรรมที่เปนสาสวะแตไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓  วาระ.  
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                       ๗.  ธรรมที่ไมใชอาสวะ  และไมใชอนาสวธรรม  อาศัย  
ธรรมที่เปนอาสวธรรมและสาสวธรรม       และธรรมท่ีเปนสาสวะแต 
ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ.  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๖๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง  ม ี ๙  วาระ. 
                         อาสวสาสวทุกนอาสวสาสวทุกะ  จบ  
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                        ๑๘.  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  

                    นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ         

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั         

           [๑๖๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวะ  และไมใชอาสววิปปยุตต- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอาสวะ   และอาสวสัมปยุตตธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตะ  และธรรมท่ีไมใช 
อาสวธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตะ  แตไมใชอาสวธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชอาสวะ  และไมใชอาสวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอาสวะ  และอาสวสัมปยุตตธรรม  และธรรม 
ที่เปนอาสววิปปยุตตะ  แตไมใชอาสวธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓ วาระ. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๖๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ        ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๙  วาระ 
         อาสวอาสวสัมปยุตตทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ 
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                        ๑๙.  อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  

                    อาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ         

                                    ปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๖๔] ๑.  ธรรมทีเ่ปนอาสววิปปยุตตะ  แตไมใชอนาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
                       ๒. ธรรมทีเ่ปนอาสววิปปยุตตะแตไมใชอนาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม     เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                       ๕.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ  แตไมใชธรรมที่ไมใช 
อนาสวธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม  และธรรม 
ที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ. 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๖๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๕  วาระ.  
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
             อาสววิปปยุตตสาสวทุกอาสววิปปยุตตนอาสวทุกะ  จบ  
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                   ๒๐.-๕๔  ฉโคจฉกทุกนฉโคจฉกทุกะ    

                                     ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย    

           [๑๖๖]  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
สัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชคันถธรรม      อาศัยธรรมที่เปนคันถ- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชโอฆธรรม      อาศัยธรรมท่ีเปนโอฆ- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชโอฆธรรม      อาศัยธรรมท่ีเปนโยค- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนนวีรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม      อาศัยธรรมที่เปน 
ปรามาสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                               
           เหมือนกับอาสวโคจฉกทุกะ 
                           ฉโคจฉกทุกนฉโคจฉกทุกะ  จบ                  
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                       ๕๕.-๖๘.  มหันตรทุกนมหันตรทุกะ  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๖๗] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสารัมมณธรรม  อาศัยสารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอนารมัมณธรรม   อาศัยอนารมัมณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม 
และอนารัมมณธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
  

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ.                                              
           [๑๖๙]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม  อาศัยจิตตธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ.  
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม อาศัยธรรม  
ที่ไมใชจิตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม    อาศัยธรรมที่เปนจิตต- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชจติตธรรม  เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย  
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๗๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 

                                       ปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๗๑] ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  อาศัยเจตสิกธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม     อาศัยจิตตสัม- 
ปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  อาศัยจิตตสังสัฏฐ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     อาศัยจิตตสมุฏ-  
ฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม     อาศัยจิตตสหภูธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม     อาศัยจิตตานุ- 
ปริวัตติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     อาศัย 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  อาศัย 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม 
อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม    อาศัยอัชฌัตติกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม  อาศัยพาหิรธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      อาศัยอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
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                       ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  อาศัยธรรม  
ที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           [๑๗๒]  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม    อาศัยอุปาทินนธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                       ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๗๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๕  วาระ. 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                                 มหันตรทุกนมหันตรทุกะ  จบ  
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                   ๖๙ -๘๒.  ทวิโคจฉกทุกนทวิโคจฉกทุกะ  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย                 

           [๑๗๔] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม     อาศัยอุปาทานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                       ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม   อาศัยกิเลสธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                      ทวิโคจฉกทุกนทวิโคจฉกทุกะ  จบ  
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       ๘๓.  ทสิสเนนปหาตัพพทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  

                                        ปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๗๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม     อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    อาศัยทัสสเนนปหา-  
ตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม     อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม   และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ. 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม                   

           [๑๗๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๕  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕  วาระ 
               ทัสสเนนปหาตัพพทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  จบ  
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        ๘๔.  ภาวนายปหาตัพพทุกนภาวนายปหาตัพพทุกะ  

                                         ปฏิจจวาระ   

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
         [๑๗๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัยภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                 ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม 
อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
        [๑๗๘]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๕  วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๕ วาระ. 
                ภาวนายปหาตัพพทุกนภาวนายปหาตัพพทุกะ จบ  
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                  ๘๕.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ   

              นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทกุะ 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                  อนุโลมนัย                         

                                ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๗๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๘๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ ฯลฯ 
    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ  
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                    ๘๖.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  

               นภาวนายปหาตัพพเหตุกทกุะ  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๘๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   อาศัย 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๘๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ  
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                           ๘๗.  สวิตักกทุกนสวิตักกทุกะ    

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                        ๑.เหตุปจจัย 
           [๑๘๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม     อาศัยสวิตักกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอวิตักกธรรม    อาศัยอวิตตักกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย     
                                                   ฯลฯ 
         

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๘๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
                                  สวิตักกทุกนสวิตักกทุกะ  จบ  
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                      ๘๘.  สวิจารทุกนสวิจารทุกะ  

                                  ปฏิจจวาระ  

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๘๕] ๑. ธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม  อาศัยสวิจารธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                       ๔. ธรรมทีไ่มใชอวิจารธรรม  อาศัยอวิจารธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                                   

           [๑๘๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ ฯลฯ 
                                 สวิจารทุกนสวิจารทุกะ  จบ  
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                        ๘๙.  สัปปติกทุกนสัปปติกทุกะ  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๘๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม  อาศัยสัปปติกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ    ฯลฯ 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอัปปติกธรรม    อาศัยอัปปติกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                                ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๘๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                              สัปปติกทุกนสัปปติทุกะ จบ  
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                     ๙๐. ปติสหคตทุกนปติสหคตทุกะ    

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๘๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชปติสหคตธรรม    อาศัยปติสหคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                       ๔.   ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ  
                                               ฯลฯ  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๙๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
                            ปติสหคตทุกนปติสหคตทุกะ  จบ  
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                       ๙๑.  สขุสหคตทุกนสุขสหคตทุกะ  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย   

                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๙๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๙๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                            สุขสหคตทุกนสุขสหคตทุกะ  จบ  
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               ๙๒.  อุเบกขาสหคตทุกนอุเบกขาสหคตทุกะ    

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๙๓] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัยอุเบกขา- 
สหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๑๙๔]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                  อุเบกขาสหคตทุกนอุเบกขาสหคตทุกะ จบ  
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                        ๙๓.  กามาวจรทุกนกามาวจรทุกะ   

                                       ปฏิจจวาระ         

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๙๕] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๙๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                            กามาวจรทุกนกามาวจรทุกะ  จบ  
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                         ๙๔.  รูปาวจรทุกนรูปาวจรทุกะ    

                                      ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๙๗] ๑.  ธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม    อาศัยรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๙๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ  
                                รูปาวจรทุกนรูปาวจรทุกะ จบ          
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                    ๙๕. อรูปาวจรทุกนอรูปาวจรทุกะ  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๙๙] ๑. ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม     อาศัยอรูปาวจร-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๒๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ  ฯลฯ 
                         อรูปาวจรทุกนอรูปาวจรทุกะ  จบ    
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                   ๙๖.  ปริยาปนนทุกนปริยาปนนทุกะ   

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย 
           [๒๐๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชปริยาปนนธรรม    อาศัยปริยาปนน- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม      อาศัยอปริยา- 
ปนนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม อาศัยอปริยาปนน- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชปริยาปนนธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
อปริยาปนนธรรม   อาศัยอปริยาปนนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม  อาศัยปริยาปนน- 
ธรรม  และอปริยาปนนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๐๒]  ในเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
                       ปริยาปนนทุกนปริยาปนนทุกะ  จบ  
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                           ๙๗.  นิยยานิกทุกนนิยยานิกทุกะ                                

            ปฏจิจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๐๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรม  อาศัยนิยยานิกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.                                      
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชนิยยานิกธรรม     อาศัยอนิยยานิก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย                                             
                                                    ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๐๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
                                  นิยยานิกทุกนนิยยานิกทุกะ  จบ  
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                              ๙๘.  นิยตทุกนนิยตทุกะ  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                                               

           [๒๐๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชนิยตธรรม อาศัยนิยตธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม  อาศัยอนิยตธรรม เกิด- 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                                  ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
                                       นิยตทุกนนิยตทุกะ  จบ  
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                           ๙๙.  สอตุตรทุกนสอุตตรทุกะ  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๐๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม   อาศัยสอุตตรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม    อาศัยอนุตตรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม    อาศัยอนุตตรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม      และธรรมท่ีไมใช 
อนุตตรธรรม  อาศัยอนุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอนุตตธรรม    อาศัยสอุตตรธรรม 
และอนุตตรธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๐๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
                                 สอุตตรทุกนสอุตตรทุกะ  จบ  
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                               ๑๐๐.  สรณทุกนสรณทุกะ 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๐๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม อาศัยสรณธรรม  เกิดขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย  
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม   และธรรมที่ไมใชอรณ- 
ธรรม  อาศัยสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม อาศัยอรณธรรม  เนิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  อาศัยสรณธรรม   และ 
อรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๑๐]   ในเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี  ๕ วาระ.  
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                                      ปจจนียนัย 
                                   ๑. นเหตุปจจัย 
           [๒๑๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอรณธรรม  อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น   
เพราะนเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๑๒]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี   ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี     สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ.  
 

                                        ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๑๓] ๑.  สรณธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๒.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                       ๓.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสรณธรรม  
และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๔.  อรณธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  

                                  ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๒๑๔] ๑.  สรณธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๒.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรณธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๑๕]  ในเหตุปจจัย   มี ๔ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๔  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
 

                                            ปจจนียนัย  

                              การยกปจจัยในปจจนยีะ         

           [๒๑๖] ๑.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสรณธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย   ดวย- 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           [๒๑๗]  ๒.  สรณธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรณธรรม  
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย      ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
                                              ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๑๘]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๗ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๗  วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี  ๔  วาระ. 
 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๑๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ... ฯลฯ 

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๒๐]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ... ฯลฯ 
           ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
                                   อนุโลมปจจนียทุกปฏฐาน จบ  
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                       ๓.  อนุโลมปจจนียทุกติกปฏฐาน  
                       เหตุทุกกุสลติกนเหตุทุกนกุสลติกะ 

                      (๑. เหตุทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                      ปฏิจจวาระ         

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           กุศลบท         

           [๒๒๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปน 
กุศล  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุ๑  อาศัยธรรมที่เปน 
กุศล  ที่ไมใชเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุ  อาศัยธรรมที่เปน 
กุศล  ที่เปนเหตุ  และธรรมท่ีเปนกุศล  ที่ไมใชเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  ไดจิตตสมุฏฐานรูปอยางเดียว. 
           อารัมมณปจจัยไมมี  
๑. ม.  นนเหตุ = ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ  
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                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๒๒๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
           สหชาตวาระก็ดี   นิสสยวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                        ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๒๓] ๑.  ธรรมที่เปนกุศล ที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกธรรม  
ที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชเหตุ    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
 

                                  ๒. อารัมมณปจจัย 
           [๒๒๔] ๑.  ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนกุศล  ที่ไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่เปนกุศล  ท่ีเปนเหตุ  และธรรมที่เปนกุศล 
ที่ไมใชเหตุ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใช  ดวย- 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  ม ี๓ วาระ  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๒๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอารมัมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           แมปญหาวาระก็พึงใหพิสดาร.   
 

                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                            อกุศลบท         

           [๒๒๖]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรม 
ที่เปนอกุศล  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชเหตุ    อาศัยธรรม 
ที่เปนอกุศล   ที่ไมใชเหตุ   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอกุศล    ที่ไมใชเหตุ    อาศัยธรรม 
ที่เปนอกุศล  ท่ีเปนเหตุ  และธรรมท่ีเปนอกุศล  ทีไ่มใชเหตุ   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๒๒๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี   นิสสยวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                        ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๒๘] ๑.  ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
 

                                 ๒.  อารัมมณปจจัย  

           [๒๒๙] ๑.  ธรรมที่เปนอกุศล   ที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอกุศล ที่ไมใชเหตุ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ 
                       ๒.  ธรรมที่เปนอกุศล    ที่ไมใชเหตุ    เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอกุศล    ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนเหตุ  และธรรมท่ีเปน 
อกุศล   ที่ไมใชเหตุ    เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอกุศล  ที่ไมใชเหตุ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ.  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๒๓๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                         อัพยากตบท 
           [๒๓๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่ไมใชเหตุ   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๓๒]  ในเหตุปจจัย   มี  ๓  วาระ     ในอธิปติปจจัย  มี   ๓  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           นิสสยวาระก็ดี  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                         เหตุทุกกุสลเติกนเหตุทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                  เหตุทุกเวทนาติกนเหตุทุกนเวทนาติกะ  

                 (๑.  เหตุทุกะ  ๒.  เวทนาติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                        สุขายเวทนายสัมปยุตตบท 
               [๒๓๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
เหตุ  อาศัยธรรมที่เปนสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิด 
ขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
                           ๒.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไมใช 
เหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชเหตุ   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                            ๓.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยตุตธรรม  ที่ไมใช 
เหตุ  อาศัยธรรมที่เปนสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนเหตุ  และ 
ธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชเหตุ  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
               [๒๓๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ   ในอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
        สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.  
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                     ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบท  

           [๒๓๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที ่
ไมใชเหตุ  อาศัยธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนเหตุ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย      
  

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๒๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 

                    อทุกขมสุขาเวทนายสัมปยุตตบท         

           [๒๓๗]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  
ที่ไมใชเหตุ    อาศัยธรรมที่เปนอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม                 

           [๒๓๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
                        เหตุทุกเวทนาติกนเหตุทุกนเวทนาติกะ  จบ  
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                     เหตุทุกวิปากติกนเหตุทุกนวิปากติกะ  

                            (๑. เหตุทุกะ  ๓. วิปากติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                           วิปากบท         

           [๒๓๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชเหตุ  อาศัยธรรม 
ที่เปนวิปากธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 

                                      วิปากธัมมบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชเหตุ  อาศัย 
ธรรมที่เปนวปิากธัมมธรรม  ที่เปนเหตุ    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 

                          เนววปิากนวิปากธัมมบท                                                         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ทีไ่มใช 
ธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัยธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ที ่
ไมใชเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ. 
                   เหตุทุกวิปากติกนเหตุทุกนวิปากติกะ  จบ  
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                                เหตุทุกอุปาทินนติกะ  
                              นเหตุทุกนอุปาทินนติกะ 

                                          ปฏิจจวาระ   

                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                อุปาทินนุปาทานิยบท                         

           [๒๔๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนอุปทินนุปาทานิยธรรม  ที่เปนเหตุ    เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                              อนุปาทินนุปาทานิยบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   ที่ไมใช 
เหตุ  อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่เปนเหตุ   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 

                           อนุปาทินนอนุปาทานิยบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไมใช 
เหตุ  อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ.                            
                เหตุทุกอุปาทินนติกนเหตุทุกนอุปาทินนติกะ  จบ          
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                              เหตุทกุสังกิลิฏฐติกะ  
                            นเหตุทกุนสังกิลิฏฐติกะ 

              (๑. เหตุทุกะ  ๕.  สังกิลิฏฐติกะ)                                  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                            สังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท         

           [๒๔๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                             อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
ธรรมที่ไมใชเหตุ    อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสงักิเลสิกธรรม    ที่ 
ไมใชเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
 

                              อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอสังกิลฏิฐอสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
เหตุ      อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม      ที่เปนเหตุ 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
            เหตุทุกสังกิลิฏฐติกฐติกนเหตุทุกนสังกิลิฏฐติกะ  จบ  
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                 เหตุทุกวิตักกติกนเหตุทุกนวิตักกติกะ  

                   (๑. เหตุทกุะ  ๖. วิตักกติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                               สวตัิกกสวิจารบท 
           [๒๔๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม    ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนสวิตัตกสวิจารธรรม   ที่เปนเหตุ   เกิดขึ้น   เพราะ- 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                              อวิตักกวิจารมัตตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม  ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ.            
   

                                   อวิตักกอวิจารบท 
                     ๑.  ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม    ที่ไมใชเหตุ๑ 

อาศัยธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                เหตุทุกวิตักกติกนเหตุทุกนวิตักกติกะ  จบ 
๑. ม. นนเหตุ=  ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหตุ.  
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                     เหตุทุกปติติกนเหตุทุกนปติติกะ  

                   (๑.  เหตุทุกะ  ๗.  ปติติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                   ปติสหคตบท 
        [๒๔๓]  ๑.  ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่ไมใชเหตุ  อาศัย 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
 

                                    สขุสหคตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชสุขสหคตธรรม  ที่ไมใชเหตุ  อาศัย 
ธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  ที่เปนเหตุ   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓ วาระ. 
 

                                 อุเบกขาสหคตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม  ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  ที่เปนเหตุ   เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
                       เหตุทุกปตติกนเหตุทุกนปติติกะ  จบ                          
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                 เหตุทุกทัสสนติกนเหตุทุกนทัสสนติกะ  

                 (๑.  เหตุทุกะ  ๘.  ทัสสนติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ  

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                          ทัสสเนนปหาตัพพบท 
           [๒๔๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ที่ไมใช 
เหตุ  อาศัยธรรมที่เปนทสัสเนนปหาตัพพธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                            ภาวนายปหาตัพพบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนเหตุ   เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.    
          

               เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม    ที่ไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ   อาศัยธรรมที่เปนเนวทัสสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพธรรม  ที่ไมใชเหตุ   เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ 
วาระ. 
                   เหตุทุกทัสสนติกนเหตุทุกนทัสสนติกะ  จบ  
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                   เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  
                 นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 

   (๑.  เหตุทุกะ  ๙. ทัสสนปหาตัพพเหตุกทุกะ)          

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท 
           [๒๔๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     ที ่
ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    ที่เปน-  
เหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                       ภาวนายปหาตัพพเหตุกบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ทีไ่มใช 
เหตุ    อาศัยธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปนเหตุ 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

          เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ที่ไมใชเหตุ   อาศัยธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 499 

             เหตุทุกอาจยคามิติกนเหตุทุกนอาจยคามิติกะ  

              (๑. เหตุทุกะ  ๑๐.  อาจยคามิติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                     อาจยคามบิท                 

           [๒๔๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม  ที่ไมใชเหตุ  อาศัย 
ธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี
๓ วาระ. 
 

                                    อปจยคามบิท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอปจยคามิธรรม  ที่ไมใชเหตุ  อาศัย 
ธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม   ที่เปนเหตุ   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
 

                       เนวาจยคามินาปจยคามิบท         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม      ที ่
ไมใชธรรมทีไ่มใชเหตุ    อาศัยธรรมที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม  ที่ไมใชเหตุ  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
             เหตุทุกอาจยคามิติกนเหตุทุกนอาจยคามิติกะ  จบ  
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                  เหตุทุกเสกขติกนเหตุทุกนเสกขติกะ 

                 (๑. เหตุทุกะ  ๑๑.  เสกขติกะ)  

                                    ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        เสกขบท 
           [๒๔๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม  ที่ไมใชเหตุ   อาศัย 
ธรรมที่เปนเสกขธรรม  ที่เปนเหตุ     เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓ 
วาระ. 
 

                                       อเสกขบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอเสกขธรรม   ที่ไมใชเหตุ    อาศัย 
ธรรมที่เปนอเสกขธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ 
วาระ. 
 

                           เนวเสกขานาเสกขบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชเนวเสกขานาเสกขธรรม     ที่ไมใช 
ธรรมที่ไมใชเหตุ  อาศัยธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  ที่ไมใช 
เหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ. 
                   เหตุทุกเสกขติกนเหตุทุกนเสกขติกะ  จบ  
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                   เหตุทุกปริตตติกนเหตุทุกนปริตตติกะ  

                 (๑. เหตุทุกะ  ๑๒.  ปริตตติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ   

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                       ปริตตบท         

           [๒๔๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชปรติตธรรม   ทีไ่มใชธรรมทีไ่มใช 
เหตุ  อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม  ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
 

                                     มหัคคตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชมหัคคตธรรม   ที่ไมใชเหตุ   อาศัย 
ธรรมที่เปนมหัคคตธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๗ 
วาระ. 
 

                                     อัปปมาณบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัปมาณธรรม  ที่ไมใชเหตุ  อาศัย 
ธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                เหตุทุกปริตตติกนเหตุทุกนปริตตติกะ  จบ                                   
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                             เหตุทุกปริตตารัมมณติกะ  
                          นเหตุทุกนปริตตารัมมณติกะ  

       (๑. เหตุทุกะ  ๑๓.  ปริตตารัมมณติกะ)  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                ปรติตารัมมณบท 
           [๒๔๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม     ที่ไมใชเหตุ  
อาศัยธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๓ วาระ. 

                              มหคัคตารัมมณบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชมหัคคตารัมมณธรรม  ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุ   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 

                              อัปปมาณารัมมณบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัปปมาณารัมมณธรรม  ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
        เหตุทุกปริตตารัมมณติกนเหตุทุกนปริตตารัมมณติกะ  จบ  
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                    เหตุทุกหีนติกนเหตุทุกนหีนติกะ  

                  (๑. เหตุทุกะ  ๑๔. หีนติกะ)  

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                         หีนบท         

           [๒๕๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชหีนธรรม  ที่ไมใชเหตุ  อาศัยธรรม 
ที่เปนหีนธรรม   ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
 

                                      มัชฌิมบท         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชมัชฌิมธรรม   ที่ไมใชเหตุ๑   อาศัย 
ธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม   ที่ไมใชเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
 

                                         ปณีตบท 
                       ๑. ธรรมที่ไมใชปณีตธรรม    ที่ไมใชเหตุ     อาศัย 
ธรรมที่เปนปณีตธรรม   ที่เปนเหตุ    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ 
วาระ. 
                     เหตุทุกหีนติกนเหตุทุกนหีนติกะ  จบ 
๑.  ม.  นนเหตุ =  ท่ีไมใชธรรมท่ีไมใชเหต ุ 
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              เหตุทุกมิจฉัตตติกนเหตุทุกนมิจฉัตตติกะ  

             (๑. เหตุทุกะ  ๑๕. มิจฉัตตติกะ ) 
                                  ปฏิจจวาระ  

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                 มิจฉัตตนิยตบท         

           [๒๕๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชมิจฉตัตนิยธรรม  ที่ไมใชเหตุ  อาศัย 
ธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  ที่เปนเหตุ   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
 

                                 สัมมัตตนิยตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชสัมมัตตนิยตธรรม     ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๓ วาระ.       
             

                                         อนิยตบท         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนิยตธรรม  ที่ไมใชธรรม  ที่ไมใช 
เหตุ  อาศัยธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
              เหตุทุกมิจฉัตตติกนเหตุทุกนมิจฉัตตติกะ  จบ  
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      เหตุทุกมคัคารัมมณติกนเหตุทุกนมัคคารัมมณติกะ    

         (๑. เหตุทุกะ  ๑๖. มัคคมรัมมณติกะ) 
                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                               มัคคารัมมณบท         

           [๒๕๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ  อาศัย 
ธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.               
                                                            

                                  มคัคเหตุกบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชมัคคเหตุกธรรม  ที่ไมใชเหตุ  อาศัย 
ธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  ที่เปนเหตุ   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 

                                   มคัคาธิปตบิท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชมัคคาธปิติธรรม  ทีไ่มใชเหตุ  อาศัย 
ธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓  วาระ. 
       เหตุทุกมัคคามัมมณติกนเหตุทุกนมัคคารัมมณติกะ  จบ  
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                 เหตุทุกอุปปนนติกนเหตุทุกนอุปปนนติกะ  

                  (๑. เหตุทุกะ ๑๗. อุปปนนติกะ) 
                                    ปญหาวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                               ๑. อารัมมณปจจัย                 

                                   อนุปปนนบท 
           [๒๕๓] ๑.  ธรรมที่เปนอนุปปนนธรรม  ที่เปนเหตุ  เปนปจจัย  
แกธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม     ทีไ่มใชเหตุ      ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอธิปติปจจัย  มี  ๙ วาระ   ใน- 
อุปนิสสยปจจัย  มี  ๙ วาระ. 
 

                                          อุปปาทิบท 
                       ๑.  ธรรมทีเ่ปนอุปปาทิธรรม ที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม  ที่ไมใชเหตุ   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   ม ี๙  วาระ. 
                เหตุทุกอุปปนนติกนเหตุทุกนอุปปนนติกะ  จบ  
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                       เหตุทุกอตีตติกนเหตุทุกนอตีตติกะ    

                   (๑.  เหตุทุกะ  ๑๘.  อตีตติกะ) 
                                      ปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                 ๑. อารัมมณปจจัย         

                                            อตีตบท                                 

           [๒๕๔] ๑.  ธรรมที่เปนอตีตธรรม  ที่เปนเหตุ  เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม  ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
 

                                           อนาคตบท 
                       ๑.  ธรรมทีเ่ปนอนาคตธรรม  ที่เปนเหตุ   เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม  ที่ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณ-  
ปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                        เหตุทุกอตีตติกนเหตุทุกนอตีตติกะ จบ  
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         เหตุทุกอตีตารัมมณติกนเหตุทุกนอตีตารัมมณติกะ  

           (๑. เหตุทุกะ  ๑๙.  อตีตารัมมณติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ   

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                  อตีตารัมมณบท 
           [๒๕๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม       ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
 

                               อนาคตารัมมณบท         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนาคตารัมมณธรรม    ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
 

                            ปจจปุปนนารมัมณบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชปจจุปปนนารัมมณธรรม  ที่ไมใช 
เหตุ  อาศัยธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุ   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
          เหตุทุกอตีตารัมมณติกนเหตุทุกนอตีตารัมมณติกะ  จบ  
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                        เหตุทุกอัชฌัตตารัมมณติกะ    
                     นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณติกะ 

      (๑. เหตุทุกะ  ๒๐.  อัชฌัตตารัมมณติกะ)๑ 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                           อัชฌัตตารัมมณบท         

           [๒๕๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม  ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
 

                              พหทิธารัมมณบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชพหิทธารัมมณธรรม  ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี ๓  วาระ. 
      เหตุทุกอัชฌัตตารัมมณติกนเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ 
๑. อัชฌัตตติกะ  ไมแสดง 
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              เหตุทุกสนิทัสสนติกนเหตุทุกนสนิทัสสนติกะ  

               (๑. เหตุทุกะ  ๒๑.  สนิทัสสนติกะ)   

                                     ปญหาวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                            สนิทสัสนสัปปฏิฆบท         

           [๒๕๗] ๑.  ธรรมที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชเหตุ 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชธรรมที ่
ไมใชเหตุ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย    ฯลฯ 
                       ๓. ธรรมทีเ่ปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชเหตุ 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชเหตุ  และ 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชเหตุ  ดวย- 
อํานาจของอารัมมณปจจยั   มี ๓ วาระ. 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ   ใน 
อุปนิสสัยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี 
๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
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                                 อนทิัสสนสัปปฏิฆบท    
           [๒๕๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใช 
เหตุ อาศัยธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ทีไ่มใชเหตุ   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
 

                           อนิทสัสนอัปปฏิฆบท 
           [๒๕๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น เพราะ- 
เหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชเหตุ 
อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชเหตุ     เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอปัปฏิฆธรรม     ทีไ่มใช 
เหตุ   อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนเหตุ    และ 
ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชเหตุ  เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย  
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                     การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
           [๒๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
      เหตุทุกสนิทัสสนติกนเหตุทุกนสนิทัสสนติกะ  จบ 
 
                สเหตุกทุกกุสลติกสนเหตุกทุกนกุสลติกะ 

               (๒.  สเหตุกทุกะ  ๑. กุสลติกะ)                         

                                 ปฏจิจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                        กุศลบท 
           [๒๖๑]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี
๑  วาระ. 
 

                                        อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชสเหตุกธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล   ที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี
๓  วาระ. 
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                                         ปจจยาวาระ   

                                           อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                           อัพยากตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ   ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี ๑  วาระ. 
                  สเหตุกทุกกุสลติกนสเหตุกทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                                  เหตุสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 
                                 นเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลติกะ         

                     (๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ ๑. กุสลติกะ) 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                               กุศลบท         

           [๒๖๒]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
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                                        อกุศลบท  

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล    ที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ-  
เหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 

                                      อัพยากตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ     ที่ไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
      เหตุสัมปยุตตทุกกุสลติกนเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
               เหตุสเหตุกทุกกุสลติกนเหตุสเหตุกทุกนกุสลติกะ 

                  (๔. เหตุสเหตุกทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                       ปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                ๑. อารัมมณปจจัย 
                                            กุศลบท 
           [๒๖๓]  ๑.  ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุก- 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล  ที่เปนนเหตุธรรม   แตไมใช 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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                       ๒.  ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุก-  
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอเหตุกธรรม    และ 
ไมใชนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
                       ๓.  ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุก- 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล  ที่เปนนเหตุธรรม   แตไมใช 
อเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใชกุศลที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใช 
นเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๒๖๔] ๔.  ธรรมที่เปนกุศล   ทีเปนสเหตุกธรรม   แตไมใช 
เหตุกธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
และไมใชนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                       ๕. ฯลฯ   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล      ที่ไมใช 
เหตุธรรม   และไมใชอเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                       ๖.  ฯลฯ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล       ที่ไมใช 
นเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใชกุศล   ทีไ่มใช 
อเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           [๒๖๕] ๗.  ธรรมที่เปนกุศล ที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุก- 
ธรรม  และธรรมท่ีเปนกศุลที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม  
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เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชอเหตุก-   
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย. 
                       ๘  ฯลฯ   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล     ที่ไมใช 
อเหตุกธรรม  และไมใชเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๙  ฯลฯ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใช 
เหตุธรรม    และไมใชเหตุธรรม    และธรรมที่ไมใชกุศลที่ไมใช 
อเหตุกธรรม และที่ไมใชนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 

                                         อกุศลบท 
           [๒๖๖] ๑.  ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุก- 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชเหตุธรรม     และ 
ไมใชอเหตุกธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย  
               พึงทําเปน ๙ วาระ  โดยอุบายน้ี. 
 

                                      อัพยากตบท 
           [๒๖๗] ๑. ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนทั้งเหตุธรรม  และ 
สเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชเหตุธรรม 
และไมใชอเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           พึงทําเปน  ๙   วาระ.               
                                                ฯลฯ  
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          เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  เหมือนกบัเหตุสเหตุกทุกะ    
                                         ฯลฯ 
           พึงทําเปน  ๙  วาระ. 
      นเหตุสเหตุกทุกกุสลติกนเหตุนสเหตุกทุกนกุสลติกะ         

          (๖.  นเหตุสเหตุกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั                 

                                         กุศลบท 
           [๒๖๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
สเหตุกธรรม    อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล    ที่ไมใชเหตุธรรม    แตเปน 
สเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ. 

                                        อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใช 
สเหตุกธรรม   อาศัยธรรมท่ีเปนอกุศล   ที่ไมใชเหตุธรรม   แตเปน 
สเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ.  
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                                        ปจจยวาระ   

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                        อัพยากตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ   ที่ไมใชเหตุธรรม   และ 
ไมใชอเหตุกธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ   ทําไมใชเหตุธรรม 
แตเปนอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
         นเหตุสเหตุกทุกกุสลติกนเหตุนสเหตุกทุกนกุสลติกะ  จบ  
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        สัปปจจยทุกกุสลติกนสัปปจจยทุกนกุสลติกะ   

           (๗. สัปปจจยทุกะ  ๑. กุสลติกะ)                 

                                ปฏจิจวาระ 
                                 อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                                      กุศลบท 
           [๒๖๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอัปปจจยธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล   ที่เปนสัปปจจยธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑  วาระ. 
 

                                      อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล ที่ไมใชอัปปจจยธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนสัปปจจยธรรม   เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑  วาระ.                     
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                                 ปจจยวาระ  

                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย  

                                  อัพยากตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ    ที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนสัปปจจยธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๑ วาระ 
           สังขตทุกะ  เหมือนกับ สัปปจจยะ 
             สัปปจจยทุกกุสลติกนสัปปจจยทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                 สนิทัสสนทุกกุสลติกนสนิทัสสนทุกนกุสลติกะ 

                    (๙.  สนิทัสสนทุกะ  ๑. กุสลติกะ ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท 
           [๒๗๐]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอนิทสัสนธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล   ที่เปนอนิทัสสนธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
           อกุศลบทก็แจกเหมือนกุศลบท  
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                                        ปจจยวาระ  

                                         อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                         อัพยากตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ   ที่ไมใชสนิทัสสนธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนอนิทัสสนธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
          สนิทสัสนทุกกุสลติกนสนิทัสสนทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                   สัปปฏิฆทุกกุสลติกนสัปปฏิฆทุกนกสุลติกะ 

                   (๑๐.  สัปปฏิฆทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                                กุศลบท         

           [๒๗๑]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล    ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                                     อกุศลบท  

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล   ที่เปนอัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
           อัพยากตบท  มี ๑ วาระ. 
              สัปปฏิฆทุกกุสลติกนสัพปฏิฆทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                          รูปทุกกสุลติกนรูปทุกนกุสลติกะ 

                       (๑๑.  รูปทุกะ   ๑. กุสลติกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑.เหตุปจจัย 
                                              กุศลบท         

           [๒๗๒]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล     ที่ไมใชอรูปธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
 

                                              อกุศลบท 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชอรปูธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศลที่เปนอรูปธรรม  เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย มี ๑ วาระ.  
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                                       ปจจยวาระ   

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย  

                                        อัพยากตบท         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ  ที่ไมใชรปูธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ   ที่เปนรูปธรรม   เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
                     รูปทุกกุสลติกนรูปทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                       โลกิยทุกกสุลติกนโลกิยทุกนกุสลติกะ 

                    (๑๒. โลกิยทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท                

           [๒๗๓]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชโลกุตตรธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล ที่เปนโลกิยธรรม เกดิขึ้นเพราะเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ.  
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                                       อกุศลบท    

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล ที่ไมใชโลกุตตรธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล    ที่เปนโลกิยธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ.          
             

                                         ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                         อัพยากตบท 
                       ๑. ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชโลกิยธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนโลกิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
                    โลกิยทุกกุสลติกนโลกิยทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                          เกนจิวิญเญยยทุกกุสลติกะ  
                       นเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลติกะ 

        (๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                       กุศลบท         

           [๒๗๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  
อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี  ๙  วาระ. 
 

                                      อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ.  
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                                      ปจจยวาระ   

                                      อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                     อัพยากตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ    ที่ไมใชเกนจิวิญเญยย- 
ธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ.                                    
   เกนจิวิญเญยยทุกกุสลติกนเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลติกะ  จบ 
                  อาสวทุกกุสลติกโนอาสวทุกนกุสลติกะ 

                  (๑๔. อาสวทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          กุศลบท 
           [๒๗๕]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชอาสวธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล   ที่ไมใชอาสวธรรม     เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ.  
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                                   อกุศลบท  

                       ๑. ธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล   ที่เปนอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
มี  ๓  วาระ. 
 

                                  ปจจยวาระ 
                                   อนุโลมนัย                         

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                   อัพยากตบท                           

                       ๑. ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
              อาสวทุกกุสลติกโนอาสวทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                    สาสวทุกกุสลติกนสาสวทุกนกุสลติกะ   

                   (๑๕. สาสวทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

                                          กุศลบท 
           [๒๗๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนาสวธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนสาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนาสวธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนอนาสวธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๒  วาระ. 
 

                                          อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชอนาสวธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนสาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๒  วาระ.  
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                                     ปจจยวาระ  

                                      อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                      อัพยากตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ  ที่ไมใชสาสวธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนสาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๒ วาระ 
                 สาสวทุกกุสลติกนสาสวทุกนกุสลติกะ จบ 
 
                              อาสวสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 
                            นอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลติกะ 

              (๑๖.  อาสวสัมปยุตตทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                              กุศลบท 
           [๒๗๗]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี ๑ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 530 

                                   อกุศลบท   

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
 

                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                      อัพยากตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ  ที่ไมใชอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ. 
    อาสวสัมปยุตตทุกกุสลติกนอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลติกะ  จบ  
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          อาสวสาสวทุกกุสติกนอาสวสาสวทุกนกุสลติกะ   

            (๑๗. อาสวสาสวทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                       กุศลบท 
           [๒๗๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอาสวธรรม และไมใช 
อนาสวธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล  ที่เปนสาสวธรรม  แตไมใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ. 
 

                                      อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชอาสวธรรม  และไม 
ใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอกศุล ที่เปนอาสวธรรม  และสาสว- 
ธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 532 

                                         ปจจยวาระ    

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจัย 
                                         อัพยากตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ  ที่ไมใชอนาสวธรรม  และ 
ไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปน 
สาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ. 
           อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ   เหมือนกับอาสวสาสวทุกะ 
           นวโคจฉกะ    อยูในระหวางโดยปริยายแหงโลกุตตระ    ธรรม ๕ 
อยางนี้ยอมไมมีการนับจํานวนวาระ    ธรรมเหลาน้ีจะไมมีก็หาไม  เปนแตไม 
แสดงใหปรากฏเทาน้ัน. 
              อาสวสาสทุกกุสลติกนอาสวสาสวทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                       อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลติกะ    
                    อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนกุสลติกะ 

   (๑๙.  อาสววิปปยตุตสาสวทุกะ  ๑. กุสลติกะ)         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         กุศลบท                         

           [๒๗๙] ๑.   ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรมแต 
ไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสว- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.                                
                       ๒.   ธรรมที่ไมใชกุศล     ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม 
แตไมใชอนาสวธรรม  อาศัยธรรมที่เปนกุศล   ที่เปนอาสววิปปยุตต- 
อนาสวธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๑  วาระ. 
 

                                        อกุศลบท 
                           ๑.  ธรรมที่ไมใชอกศุล    ที่เปนอาสววิปยุตตธรรม 
แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนอาสววิปปยุตต-   
สาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑  วาระ.  
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                                       ปจจยวาระ   

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                       อัพยากตบท                         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม 
แตไมใชสาสวธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ   ที่เปนอาสววิปป- 
ยุตตสาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๒ วาระ.      
                                                 ฯลฯ 
 อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลติกอาสววิปปยุตตนสาสวทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                     ฉโคจฉกทุกกุสลติกนฉโคจฉกทุกนกุสลติกะ 

              (๒๐.-๕๔.  ฉโคจฉกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                              กุศลบท 
               [๒๘๐]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสญัโญชนธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรม 
ที่เปนกุศล  ที่ไมใชคันถธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชโอฆธรรม อาศัยธรรม 
ที่เปนกุศลที่ไมใชโอฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชกุศล  ทีไ่มใชโยคธรรม  อาศัยธรรม  
ที่เปนกุศล  ที่ไมใชโยคธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชกุศล   ที่ไมใชนีวรณธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่ไมใชนีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชกุศล  ทีไ่มใชปรามาสธรรม   อาศัย  
ธรรมที่เปนกุศล  ที่ไมใชปรามาสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           ฉโคจฉกทุกกุสลติกนฉโคจฉกทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                สารัมมณทุกกุสลติกนสารัมมณทุกนกุสลติกะ 

               (๕๕.  สารัมมณทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท         

           [๒๘๑]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสารัมมณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนสารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑ วาระ. 
 

                                             อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชสารัมมณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนสารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑  วาระ. 
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                                   ปจจยวาระ  

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจยั  

                                    อัพยากตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ  ที่ไมใชอนารัมมณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนอนารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี๑  วาระ 
            สารมัมณทุกกุสลติกนสารัมมณทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                          จิตตทุกกุสลติกนจิตตทุกนกุสลติกะ 

                       (๕๖.  จิตตทุกะ  ๑.  กุสลตกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจัย 
                                               กุศลบท 
                       [๒๘๒]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชจิตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนจิตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
 

                                               อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชจิตตธรรม  อาศัย 



ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนจิตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ.          
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                                        ปจจยวาระ   

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                                        อัพยากตบท                         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ      ที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
จิตตธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่ไมใชจิตตธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ. 
                    จิตตทุกกุสลติกนจิตตทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                       เจตสิกทุกกุสลติกนเจตสิกทุกนกุสลติกะ 

                     (๕๗.  เจตสิกทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท         

           [๒๘๓]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชเจตสิกธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล    ที่เปนเจตสิกธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                                    อกุศลบท  

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล   ที่ไมใชเจตสกิธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล   ที่เปนเจตสิกธรรม    เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 

                                     ปจจยวาระ                 

                                     อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                     อัพยากตบท             

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ     ที่ไมใชอเจตสิกธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ   ที่เปนอเจตสิกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
               เจตสิกทุกกุสลติกนเจตสิกทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                           จิตตสัมปยุตตทุกกุสลติกะ    
                        นจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลติกะ 

           (๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

                                         กุศลบท         

           [๒๘๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
 

                                        อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล   ที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
           อัพยากตบท  มี  ๓  วาระ. 
        จิตตสัมปยุตตทุกกุสลติกนจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลติกะ  จบ  
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           จิตตสังสัฏฐทุกกุสลติกนจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลติกะ 

             (๕๙.  จิตตสังสัฏฐทุกะ ๑.  กุสลติกะ)  

                                       ปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          กุศลบท                                         

           [๒๘๕]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล       ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๑  วาระ. 
 

                                          อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมในท่ีไมใชอกศุล     ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
           อัพยากตบท  มี ๓ วาระ. 
         จิตตสังสัฏฐทุกกุสลติกนจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                               จิตตสมุฏฐานทุกกุสลติกะ  

                    โนจิตตสมุฏฐานทกุนกุสลติกะ 
               (๖๐. จิตตสมุฏฐานทกุะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                         กุศลบท         

           [๒๘๖]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตต-         
สมุฏฐานธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล  ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ. 
 

                                          อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนอกศุล  ที่เปนจติตสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓  วาระ. 
        อัพยากตบท  มี  ๓  วาระ. 
      จิตตสมุฏฐานทุกกุสลติกโนจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลติกะ  จบ  
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            จิตตสหภุทุกกุสลติกโนจิตตสหภุทุกนกุสลติกะ          

               (๖๑.  จิตตสหภุทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                    ปฏิจจวาระ                 

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                       กุศลบท         

           [๒๘๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล   ที่เปนจิตตสหภูธรรม    เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
 

                                       อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนจิตตสหภูธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๙ วาระ. 
           อัพยากตบท   ม ี๓ วาระ. 
        จิตตสหภุทุกกุสลติกโนจิตตสหภุทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                                 จิตตานุปริวัตติทุกกุสลติกะ    
                              โนจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลติกะ 

               (๖๒.  จิตตานุปริวัตติทุกะ ๑. กุสลติกะ)         

                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย                 

                                             กุศลบท         

           [๒๘๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชจติตานุปริวัตติธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี ๙  วาระ. 
 

                                            อกุศลบท                            

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม  เกิดขึ้น เพราะ- 
เหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ. 
           อัพยากตมูล   มี ๓ วาระ. 
    จิตตานุปริวัตติทุกกุสลติกโนจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                         จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลติกะ   
                     โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนกุสลติกะ 

      (๖๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  ๑. กุสลติกะ)                 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท         

         [๒๘๙]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่เปนกุศล     ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                                          อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล    ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏ- 
ฐานธรรม อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ทีเ่ปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
            อัพยากตมูล  มี  ๓ วาระ. 
 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                     จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลติกะ    
                  โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกนกุสลติกะ 

 (๖๔.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ ๑. กุสลติกะ)                                 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         กุศลบท         

        [๒๙๐]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏ- 
ฐานสหภูธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏ- 
ฐานสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓  วาระ. 
 

                                         อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏ- 
ฐานสหภูธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
สหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                อัพยากตมูล  มี  ๓  วาระ.   
                        จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกกุสลติกะ 
                 โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกนกุสติกะ  จบ          
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                   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานปุริวัตติทุกกุสลติกะ 
               โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานปุริวัตติทุกนกุสลติกะ    

  (๖๕.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติทุกะ  ๑. กุสลติกะ)         

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           กุศลบท 
        [๒๙๑]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล       ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏ- 
ฐานานุปริวัตติธรรม  อาศัยธรรมที่เปนกุศล ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏ- 
ฐานานุปริวัตติธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                                          อกุศลบท 
                     ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล     ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏ- 
ฐานานุปริวัตติธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอกุศล    ที่เปนจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานานปุริวัตติธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓  วาระ. 
        อัพยากตมูล  ม ี ๓ วาระ. 
                 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลติกะ 
          โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนกุสลติกะ  จบ          
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                 อชัฌัตติกทุกกุสลติกนอัชฌัตติกทุกนกุสลติกะ  

                   (๖๖.  อัชฌัตติทุกะ   ๑.  กุสลติกะ)         

                                       ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                            กุศลบท 
                  [๒๙๒]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกศุล  ที่ไมใชอชัฌัตตติกรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล   ที่เปนอัชฌัตติกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                              ๒.  ธรรมที่ไมใชกศุล  ที่ไมใชอชัฌัตติกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศลที่ เปนพาหิรธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                              ๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนอัชฌัตติกธรรม  และธรรมท่ีเปนกุศล  ที่เปน 
พาหิรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 

                                           อกุศลบท 
                               ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนอัชฌัตติกธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                               ๒.  ธรรมที่ไมใชอกุศล ทีไมใชอัชฌัตติกธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล    ที่เปนพาหิรธรรม    เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.                             
                                                   ฯลฯ 
        อัพยากตมูล  ม ี ๓ วาระ. 
                  อัชฌัตติกทุกกสุลติกนอัชฌตัติกทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                     อุปาทาทุกกุสลติกนอุปาทาทุกนกุสลติกะ  

                   (๖๗.  อุปาทาทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                            กุศลบท                         

           [๒๙๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทา- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                                           อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทา- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล   ที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ. 
        อัพยากตมูล  ม ี๓ วาระ. 
                อุปาทาทุกกุสลติกนอุปาทาทุกนกุสลติกะ  จบ          
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            อุปาทินนทุกกุสลติกนอุปาทินนทุกนกุสลติกะ  

            (๖๘.  อุปาทนินทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        กุศลบท          

           [๒๙๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอุปาทินนธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนอนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑  วาระ. 
 

                                       อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชอุปาทินนธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนอนุปาทินนธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑ วาระ. 
           อัพยากตมูล  ม ี ๑  วาระ. 
            อุปาทินนทุกกุสลติกนอุปาทินนทุกนกุสลติกะ  จบ 
                                     มหันตรทุกะ  จบ                             
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                           อุปาทานโคจฉกทุกกุสลติกะ  
                        โนอุปาทานโคจฉกทุกนกุสลติกะ 

      (๖๙.-๗๔.  อุปาทานโคจฉกทุกะ  ๑. กุสลติกะ)                                   

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท         

           [๒๙๕]๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอุปาทานธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล   ที่เปนอุปาทานธรรม    เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑  วาระ. 
 

                                             อกุศลบท 
                           ๑.  ธรรมที่ไมใชอกศุล  ที่ไมใชอปุาทานธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนอุปาทานธรรม   เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
   อุปาทานโคจฉกทุกกสลติกโนอุปาทานโคจฉกทุกนกุสลติกะ  จบ  
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     กิเลสโคจฉกทุกทุกกุสลติกโนกิเลสโคจฉกทุกนกุสลติกะ   

    (๗๕.-๘๒.  กิเลสโคจฉกทุกะ  ๑. กุสลติกะ)         

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                       กุศลบท         

           [๒๙๖]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชกิเลสธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่ไมใชกิเลสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑ วาระ. 
    กิเลสโคจฉกทุกกุสลติกโนกิเลสโคจฉกทุกนกุสลติกะ จบ          
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                        ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลติกะ  
                     นทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลติกะ 

    (๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ ๑. กุสลติกะ)         

                                 ปฏจิจวาระ  

                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                     กุศลบท         

           [๒๙๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๑ วาระ. 
 

                                     อกุศลบท 
                        ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล    ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ. 
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                                     อัพยากตบท   

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ    ที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่ไมใชทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ. 
ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                            ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลติกะ 
                          นภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลติกะ 

          (๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุก  ๑. กุสลติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท         

           [๒๙๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม    อาศัยธรรมที่เปนกศุล  ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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                                   อกุศลบท        

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล    ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๒  วาระ. 
 

                                  อัพยากตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ     ที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
ภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ   ที่ไมใชภาว- 
นายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ. 
 ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลติกนภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                       ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลติกะ    
                     นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลติกะ 

  (๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ ๑. กุสลติกะ)         

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                           กุศลบท 
           [๒๙๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 

                                            อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล   ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                                 อัพยากตบท    

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตะ  ที่ไมใชธรรม  ที่ไมใช-  
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่ไมใช  
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           ในอัพยากตวาระทุกแหง  พึงนับดวยสามารถแหงปจจัย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนุกุสลติกะ  จบ 
 
                       ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลติกะ 
                     นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลติกะ 

  (๘๖.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                            กุศลบท         

           [๓๐๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกุศล    ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ-  
เหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ  
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                                      อกุศลบท    

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล   ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           อัพยากตมูล  ม ี๒ วาระ. 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                 สวิตักกทุกกุสลติกนสวิตักกทุกนกุสลติกะ 

              (๘๗.  สวิตักกทุกะ  ๑.  กุสลติกกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท 
           [๓๐๑]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชกุศล ที่ไมใชสวิตักกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนสวิตักกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                                    อกุศลบท   

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชสวิตักกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล    ที่เปนสวิตักกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
           อัพยากตมูล  ม ี๓ วาระ. 
           สวิตักกทุกกุสลติกนสวิตักกทุกนกุสลติก  จบ 
 
                  สวิจารทุกกุสลติกนสวิจารทุกนกุสลติกะ 

                (๘๘.  สวิจารทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          กุศลบท 
               [๓๐๒]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชสวิจารธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล   ที่เปนสวิจารธรรม    เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓ วาระ.  
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                                      อกุศลบท    

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชสวิจารธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนสวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓   วาระ. 
           อัพยากตมูล   มี  ๓ วาระ. 
             สวิจารทุกกุสลติกนสวิจารทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                    สัปปติกทุกกุสลติกนสัปปติกนกุสลติกะ         

                  (๘๙. สัปปติกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                           กุศลบท         

           [๓๐๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสัปปติกธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนสัปปติกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสัปปติกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนอัปปติกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓ วาระ. 
                                                ฯลฯ  
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                                   อกุศลบท    

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชสัปปติกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล   ที่เปนสัปปติกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชสัปปติกธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนอัปปติกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
                                            ฯลฯ 
           อัพยากตมูล  ม ี ๓  วาระ 
                 สบัปติกทุกกุสลติกนสับปติกนกุสลติกะ  จบ 
 
                 ปติสหคตทุกกุสลติกนปติสหคตทุกนกุสลติกะ         

                   (๙๐. ปติสหคตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท         

           [๓๐๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชปตีสหคตธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล   ที่เปนปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ.  
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                                     อกุศลบท   

                       ๑. ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชปติสหคตธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล   ที่เปนปติสหคตธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
           อัพยากตมูล มี  ๓  วาระ. 
          ปติสหคตทุกกุสลติกนปติสหคตทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                สขุสหคตทุกกุสลติกนสุขสหคตทุกนกุสลติกะ         

                   (๙๑. สุขสหคตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)         

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                              กุศลบท 
           [๓๐๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนสุขสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล   ที่เปนสุขสหคตธรรม   และธรรมท่ีเปนกุศล  ที่ไมใช 
สุขสหคตธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ.  
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                                      อกุศลบท   

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชสุขสหคตธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนสุขสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอกุศล     ที่ไมใชสขุสหคตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอกุศล   ที่ไมใชสุขสหคตธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓  วาระ. 
          อัพยากตมูล  ม ี๓ วาระ. 
         สุขสหคตทุกกุสลติกนสุขสหคตทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                              อุเบกขาสหคตทุกกุสลติกะ 
                            นอุเบกขาสหคตทุกนกุสลติกะ 

            (๙๒. อุเบกขาสหคตทุกะ ๑. กุสลติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท 
           [๓๐๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกุศล    ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขา-  
สหคตธรรม    อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล    ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.   
 

                                       อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล   ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  และธรรมท่ีเปน 
อกุศล    ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย. 
มี ๓ วาระ. 
           อัพยากตมูล   มี  ๓  วาระ. 
   อุเบกขาสหคตทุกกุสลติกนอุเบกขาสหคตทุกนกุสลติกะ  จบ  
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             กามาวจรทุกกุสลติกนกามาวจรทุกนกุสลติกะ   

              (๙๓. กามาวจรทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        กุศลบท         

           [๓๐๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจร- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนกามาวจรธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามา- 
วจรธรรม   อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่ไมใชกามาวจรธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๒  วาระ. 
 

                                      อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามา- 
วจรธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ทีเ่ปนกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ. 
           อัพยากตมูล มี ๒  วาระ. 
            กามาวจรทุกกุสลติกนกามาวจรทุกนกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 565 

               รูปาวจรทุกกุสลติกนรูปาวจรทุกนกุสลติกะ    

              (๙๔.  รูปาวจรทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                     กุศลบท 
           [๓๐๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนรปูาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล   ที่ไมใชรูปาวจรธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๒  วาระ. 
 

                                        อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
           อัพยากตมูล   มี ๒ วาระ. 
              รูปาวจรทุกกุสลติกนรูปาวจรทุกนกุสลติกะ  จบ          
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            อรูปาวจรทุกกุสลติกนอรูปาวจรทุกนกุสลติกะ    

            (๙๕.  อรูปาวจรทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          กุศลบท         

           [๓๐๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกุศล  ทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนอรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๒ วาระ.   
 

                                          อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอรูปา- 
วจรธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ. 
           อัพยากตมูล  ม ี ๒  วาระ. 
             อรูปาวจรทุกกุสลติกนอรูปาวจรทุกนกุสลติกะ  จบ          
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          ปริยาปนนทุกกุสลติกนปริยาปนนทุกนกุสลติกะ    

            (๙๖.  ปริยาปนนทุกะ  ๑. กุสลติกะ)                                         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         กุศลบท         

           [๓๑๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกุศล     ที่ไมใชอปริยาปนนธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนปริยาปนนธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล     ที่ไมใชอปริยาปนนธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนอปริยาปนนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๒ วาระ.           
                                                       

                                         อกุศลบท  

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล    ที่ไมใชอปรยิาปนนธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนปริยาปนนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี ๑ วาระ. 
           อัพยากตมูล  ม ี๒ วาระ. 
             ปริยาปนนทุกกุสลติกนปริยาปนนทุกนกุสลติกะ จบ  
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                นยิยานิกทุกกุสลติกนนิยยานิกทุกนกุสลติกะ    

               (๙๗.  นิยยานิกทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        กุศลบท                                 

           [๓๑๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกุศล  ทีไ่มใชนิยยานิกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนนิยยานิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชนิยยานิกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล   ที่เปนอนิยยานิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๒ วาระ. 
 

                                         อกุศลบท   

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชนิยยานิกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล   ที่เปนอนิยยานิกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
มี ๑ วาระ. 
           อัพยากตมูล  ม ี ๒ วาระ. 
              นิยยานิกทุกกุสลติกนนิยยานิกทุกนกุสลติกะ  จบ          
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                นยิตทุกกุสลติกนนิยตทุกนกุสลติกะ   

              (๙๘. นิยตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)                 

                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                       กุศลบท 
           [๓๑๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชนิยตธรรม  อาศัยธรรม 
ที่เปนกุศล  ที่เปนนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชนิยตธรรม  อาศัยธรรม 
ที่เปนกุศล  ที่เปนอนิยตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๒  วาระ. 
 

                                        อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชนิยตธรรม   อาศัยธรรม 
ที่เปนอกุศล  ที่เปนนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชนิยตธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนอนิยตธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๒  วาระ. 
           อัพยากตมูล  ม ี ๒  วาระ. 
                    นยิตทุกกุสลติกนนิยตทุกนกุสลติกะ  จบ                  
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                   สอุตตรทุกกุสลติกนสอุตตรทุกนกุสลติกะ    

                  (๙๙.  สอุตตรทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                        กุศลบท                                 

           [๓๑๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนุตตรธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนสอุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนุตตรธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล   ที่เปนอนุตตรธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
 

                                         อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล  ที่ไมใชอนุตตรธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนสอุตตรธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
           อัพยากตมูล  ม ี๒ วาระ. 
             สอุตตรทุกกุสลติกนสอุตตรทุกนกุสลติกะ  จบ  
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                    สรณทุกกุสลติกนสรณทุกนกุสลติกะ    

               (๑๐๐.  สรณทุกะ   ๑.  กุสลติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        กุศลบท 
           [๓๑๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชสรณธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล ที่เปนอรณธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 

                                       อกุศลบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล   ที่ไมใชสรณธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนอกุศล ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 

                                      ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                      อัพยากตบท 
           [๓๑๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชอรณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ ที่ไมใชสรณธรรม อาศัย  
ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๓๑๖] ในเหตุปจจยั  มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวคิตปจจัย มี ๒ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สมัปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกบัปฏิจจวาระ. 
 

                                        ปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                   ๑. อารัมมณปจจัย 
                                         อัพยากตบท 
           [๓๑๗] ๑.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนอรณธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชอัพยากตะ     ที่ไมใชอรณธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนอรณธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชอัพยากตะ     ที่ไมใชสรณธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๓๑๘]  ในอารัมมณปจจัย มี  ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๒ วาร. 
                 สรณทุกกุสลติกนสรณทุกนกุสลติกะ  จบ 
 
                   สรณทุกเวทนาติกนสรณทุกนเวทนาติกะ 

                (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๒.  เวทนาติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ         

                                        อนุโลมนัย         

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                       สุขายเวทนายสัมปยุตตบท         

           [๓๑๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไมใช 
สรณธรรม    อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่เปน 
สรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
อรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปน 
สรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไมใช 
สรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช   
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อรณธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนาสัมปยุตตธรรม  ที่เปน    
สรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
สรณธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปน 
อรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๔  วาระ. 
 

                      ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่ 
ไมใชสรณธรรม      อาศัยธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
 

                อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชสรณธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  ที่เปนสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๔  วาระ. 
                 สรณทุกเวทนาติกนสรณทุกนเวทนาติกะ  จบ  
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                   สรณทุกวิปากติกนสรณทุกนวิปากติกะ    

                 (๑๐๐. สรณทุกะ  ๓. วิปากติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                         วิปากบท 
           [๓๒๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม     ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนวิปากธรรม ที่เปนอรณธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี ๑ วาระ. 
 

                                    วปิากธัมมบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม  ทีไ่มใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม  ที่เปนสรณธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๒ วาระ.  
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                        เนววปิากนวิปากธัมมบท  

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   ทีไ่มใช 
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ที่เปนอรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี   ๑  วาระ.   
                 สรณทุกวิปากติกนสรณทุกนวิปากติกะ  จบ 
 
                                    สรณทุกอุปาทินนติกะ 
                                 นสรณทุกนอุปาทินนติกะ 

                (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๔. อุปาทินนติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                              อุปาทินนุปาทานิยบท 
           [๓๒๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม   ที่ไมใช 
สรณธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม    ที่เปนอรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ.  
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                         อนุปาทินนุปาทานิยบท    

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม   ทีไ่มใช 
สรณธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม   ที่เปน 
อรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ. 
           สรณทุกอุปาทินนติกนสรณทุกนอุปาทินนติกะ  จบ 
 
                                  สรณทุกสังกิลิฏฐติกะ 
                                นสรณทุกนสังกิลิฏฐติกะ 

               (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๕.  สังกิลิฏฐติกะ)         

                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                             สังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท 
           [๓๒๒] ๑. ธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนสรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ.                  
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                                       ปจจยวาระ   

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                             อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท                 

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
อรณธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนอรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๒ วาระ. 
 

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                           อสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกบท 
                       ๑. ธรรมที่ไมใชอสังกิลฏิฐอสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม   ทีเ่ปนอรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
            สรณทุกสังกิลิฏฐติกนสรณทุกนสังกิลิฏฐติกะ  จบ          
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                 สรณทุกสวิตักกติกนสรณทุกนสวิตักกติกะ    

                (๑๐๐. สรณทุกะ  ๖.  สวิตักกติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                  สวตัิกกสวิจารบท         

           [๓๒๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม   ที่ไมใชสรณ-  
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  ที่เปนสรณธรรม  เกิด 
ขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๓  วาระ. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม    ที่ไมใชอรณ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 

                            อวิตักกวิจารมัตตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม      ที่ไมใช 
สรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  ที่เปนสรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๔ วาระ. 
 

                                   อวิตักกอวิจารบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอวิตักกอวิจารธรรม   ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  ที่เปนอรณธรรม   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๑  วาระ. 



                สรณทุกสวิตักกติกนสรณทุกนสวิตักกติกะ  จบ  
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                     สรณทุกปติติกนสรณทุกนปติติกะ    

                  (๑๐๐. สรณทุกะ  ๗. ปติติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                    ปติสหคตบท 
           [๓๒๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  ที่เปนสรณธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชปติสหคตธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  ที่เปนสรณธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๑  วาระ. 
 

                                   สขุสหคตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชสุขสหคตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม- 
อาศัยธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  ที่เปนสรณธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี ๓   วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ.  
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                            อุเบกขาสหคตบท  

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  ที่เปนสรณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๔  วาระ.  
                 สรณทุกปติติกนสรณทุกนปติติกะ  จบ 
 
                  สรณทุกทัสสนติกนสรณทุกนทัสสนติกะ 

                 (๑๐๐. สรณทุกะ  ๘. ทัสสนติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                         ทัสสเนนปหาตัพพบท 
           [๓๒๕]  ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ที่ไมใช 
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ที่เปนสรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
 

                             ภาวนายปหาตัพพบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพธรรม   ที่ไมใช 
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  ที่เปนสรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ.  
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             เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพบท    

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ-  
ธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย-   
ปหาตัพพธรรม ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
              สรณทุกทัสสนติกนสรณทุกนทัสสนติกะ  จบ 
 
                      สรณทุกทัสสนเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 
                     นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 

 (๑๐๐. สรณทุกะ   ๙.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                         ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท                 

        [๓๒๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่ 
ไมใชสรณธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที ่
เปนสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓  วาระ.   
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                    ภาวนายปหาตัพพเหตุกบท  

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่ 
ไมใชสรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่  
เปนสรณธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
 

         เนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม ที่ไมใชอรณธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑ วาระ. 
สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกนสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  จบ  
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          สรณทุกอาจยคามิติกนสรณทุกนอาจยคามิติกะ    

        (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๐.  อาจยคามติิกะ) 
                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                  อาจยคามิบท 
           [๓๒๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  ที่เปนสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี  ๒  วาระ. 
 

                                   อปจยคามบิท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอปจยคามิธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ. 
 

                      เนวาจยคามินาปจยคามิบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    ที่ 
ไมใชอรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนเนจาจยคามินาปจยคามิธรรม  ที่ 
เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
            สรณทุกอาจยคามิติกนสรณทุกนอาจยคามิติกะ  จบ  
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                   สรณทุกเสกขติกนสรณทุกนเสกขติกะ   

               (๑๐๐. สรณทุกะ  ๑๑.  เสกขติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                     อาจยคามบิท 
           [๓๒๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนเสกขธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑   วาระ. 
 

                                       อเสกขบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอเสกขธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอเสกขธรรม   ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
 

                           เนวเสกขานาเสกขบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชเนวเสกขาเสกขธรรม  ที่ไมใช 
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  ที่เปนอรณ- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
                  สรณทุกเสกขติกนสรณทุกนเสกขติกะ  จบ          
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                 สรณทุกปริตตติกนสรณทุกนปริตตติกะ   

              (๑๐๐. สรณทุกะ  ๑๒.  ปริตตติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                     ปริตตบท 
           [๓๒๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนปริตตธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
 

                                    มหัคคตบท         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชมหัคคตธรรม     ทีไ่มใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนมหัคคตธรรม ที่เปนอรณธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจัย   ม ี๑ วาระ.    
                                        

                                     อัปปมาณบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัปปมาณธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม  ที่เปนอรณธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี  ๑  วาระ. 
                  สรณทุกปริตตติกนสรณทุกนปริตตติกะ  จบ  
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                         สรณทุกปริตตารัมมณติกะ    
                      นสรณทุกนปริตตารัมมณติกะ 

        (๑๐๐. สรณทุกะ  ๑๓. ปริตตารัมมณติกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                               ปรติตารัมมณบท         

           [๓๓๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม   ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม  ที่เปนสรณธรรม   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๒ วาระ. 
 

                             มหัคคตารัมมณบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชมหัคคตารัมมณธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ที่เปนสรณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๒ วาระ. 
 

                            อัปปมาณารัมมณบท         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัปปมาณารัมมธรรม      ที่ไมใช 
สรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม  ที่เปนอรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
       สรณทุกปริตตารัมมณติกนสรณทุกนปริตตารัมมณติกะ  จบ  
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                       สรณทุกหนีติกนสรณทุกนหีนติกะ    

                 (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๔. หีนติกะ ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          หีนบท 
           [๓๓๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชหีนธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนหีนธรรม   ทีเ่ปนสรณธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ.       
                  

                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                       มัชฌิมบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชมัชฌิมธรรม      ที่ไมใชอรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนมัชฌิมธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๒ วาระ. 
 
 

                                      ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 



                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                           ปณีตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชปณีตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนปณีตธรรม  ที่เปนอรณธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
                   สรณทุกหีนติกนสรณทุกนหีนติกะ  จบ  
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              สรณทุกมิจฉัตตติกนสรณทุกนมิจฉัตตติกะ   

           (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๕.  มิจฉัตตติกะ) 
                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                มิจฉัตตนิยตบท 
           [๓๓๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม   ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม  ที่เปนสรณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑  วาระ. 
 

                                  สมัมัตตนิยตบท 
                       ๑. ธรรมที่ไมใชสัมมัตตนิยตธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ. 
 

                                       ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย                 

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                          อนิยตบท         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนิยตธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 



ปจจัย  มี  ๒  วาระ. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย. 
            สรณทุกมิจฉัตตติกนสรณทุกนมิจฉัตตติกะ  จบ  
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     สรณทุกมคัคารัมมณติกนสรณทุกนมัคคารัมมณติกะ  

    (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๖. มัคคารัมมณติกะ) 
                                ปฏจิจวาระ  

                                 อนุโลมนัย                         

                                ๑. เหตุปจจัย 
                             มัคคารัมมณบท         

           [๓๓๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม     ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ. 
                                                     

                                มัคคเหตุกบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชมัคคเหตุกธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 

                                  มคัคาธิปตบิท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชมัคคาธปิติธรรม  ทีไ่มใชสรณธรรม  
อาศัยธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ. 
        สรณทกุมัคคารัมมณติกนสรณทุกนมัคคารัมมณติกะ  จบ  
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              สรณทุกอุปปนนติกนสรณทุกนอุปปนนติกะ     

            (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๗.  อุปปนนติกะ) 
                                     ปญหาวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                               ๑.  อารัมมณปจจัย 
                                    อนุปปนนบท 
        [๓๓๔]  ๑.  ธรรมที่เปนอนุปปนนธรรม  ที่เปนสรณธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  ม ี ๔ วาระ. 
 

                                          อุปปาทิบท 
                      ๑.  ธรรมที่เปนอุปปาทิธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของอารัมมณปจจัย  มี  ๒  วาระ. 
                สรณทุกอุปปนนติกนสรณทุกนอุปปนนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 592 

                สรณทุกอตีตติกนสรณทุกนอตีตติกะ   

            (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๘.  อตีตติกะ)                                                 

                                   ปญหาวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                ๑. อารัมมณปจจัย         

                                           อตีตบท 
           [๓๓๕] ๑.  ธรรมที่เปนอตีตธรรม  ที่เปนสรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอตีตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  ม ี ๔  วาระ. 
           อนาคตธรรม   ก็เหมือนกับอตีตธรรม 
                      สรณทุกอตีตติกนสรณทุกนอตีตติกะ  จบ  
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         สรณทุกอตีตารัมมณติกนสรณทุกนอตีตารัมมณติกะ   

         (๑๐๐. สรณทุกะ  ๑๙.  อตีตารัมมณติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                อตีตารัมมณบท         

           [๓๓๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ที่เปนสรณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                                                                     
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม    ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ.      
                   

                              อนาคตารัมมณบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนาคตารัมมณธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม  ทีเ่ปนสรณธรรม   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๒ วาระ.  
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                          ปจจปุปนนารัมมณบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชปจจุปปนนารัมมณธรรม    ที่ไมใช 
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม  ที่เปนสรณ-    
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ. 
       สรณทุกอตีตารัมมณติกนสรณทุกนอตีตารัมมณติกะ  จบ 
 
                             สรณทุกอัชฌัตตารัมมณติกะ 
                           นสรณทุกนอัชฌัตตารัมมณติกะ                 

        (๑๐๐. สรณทุกะ  ๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ๑)         

           [๓๓๗]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม อาศัยธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เปนสรณธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ. 
๑.  ๒๐. อัชฌัตตติกะไมแสดง  
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                            พหิทธารัมมณบท       

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชพหิทธารัมมณธรรม   ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม  ที่เปนสรณธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๒ วาระ. 
  สรณทุกอัชฌัตตารัมมณติกนสรณทุกนอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ 
 
                สรณทุกสนิทัสสนติกนสรณทุกนสนิทัสสนติกะ 

             (๑๐๐. สรณทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ)         

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                         

                             อนิทสัสนสัปปฏิฆบท         

           [๓๓๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
สรณธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปนอรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 

                               อนิทัสสนอัปปฏฆิบท         

           [๓๓๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนสรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช  
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนสรณ- 
ธรรม    และธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ที่เปนอรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๔๐] ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                       ปจจนียนัย 
                                   ๑. นเหตุปจจัย 
                           อนิทสัสนอัปปฏิฆบท 
           [๓๔๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย  
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                                ๒.  อารัมมณปจจัย 
                              อนิทสัสนอัปปฏิฆบท 
           [๓๔๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช  
สรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนสรณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั   
                                

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ         

           [๓๔๓] ในนเหตุปจจัย มี ๑  วาระ ในนอารมัมณปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในโนอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           สหชาตวารก็ดี  ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                        ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                               อนิทัสสนอัปปฏฆิบท 
           [๓๔๔] ๑.  ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนสรณ- 
ธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม   ทีไ่มใช 
สรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอรณ- 
ธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม   ทีไ่มใช 
สรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม    

           [๓๔๕]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ     ในอธปิติปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                             ปจจนยีนัย   

                               การยกปจจัยในปจจนยีะ         

           [๓๔๖] ๑.  ธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนสรณ- 
ธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม   ทีไ่มใช 
สรณธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
                                                  ฯลฯ  
 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๓๔๗]  ในนเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี  ๓ วาระ. 
           ปญหาวาระในกุสลติกะฉันใด  พึงใหพิสดารฉันนั้น. 
              สรณทุกสนิทัสสนติกนสรณทุกนสนิทัสสติกะ  จบ 
                           อนุโลมปจจนียทุกติกปฏฐาน  จบ  
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                        ๔. อนุโลมปจจนียติกทุกปฏฐาน    
                        กุสลติกเหตุทุกนกุสลติกนเหตุทุกะ 

                         (๑. กุสลติกะ ๑. เหตุทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท 
           [๓๔๘] ๑.  นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล   อาศัยเหตุธรรม ที่เปน 
กุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เปน 
กุศล   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย                                          
                       ๓.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ   อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอกุศล   และนเหตุธรรม  ที่ 
ไมใชอัพยากตะ  อาศัยเหตุธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๕.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชกุศล   และนเหตุธรรม  ที่ 
ไมใชอกุศล  อาศัยเหตุธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๕  วาระ.  
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           [๓๔๙] ๖. นเหตุธรรม ที่ไมใชอกุศล  อาศัยเหตุธรรม ที่เปน  
อกุศล  เกิดขึน้    เพราะเหตุปจจัย   
                       ๗.  นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล  อาศัยเหตุธรรม  ทีเ่ปน 
อกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ   อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชกุศล   และนเหตุธรรม   ที่ 
ไมใชอัพยากตะ  อาศัยเหตุธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย                                            
                      ๑๐.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชกุศล   และนเหตุธรรม  ที่ 
ไมใชอกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอกศุล   เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
           [๓๕๐] ๑๑.  นเหตุธรรม ที่ไมใชกุศล  อาศัยเหตุธรรม  ที่เปน 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๑๒.  นเหตุธรรม    ที่ไมใชอกุศล    อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๑๓.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชกุศล   และนเหตุธรรม  ที่ 
ไมใชอกุศล  อาศัยเหตุธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจยั   ม ี๓ วาระ.  
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                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๓๕๑]  ในเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี  ๑๓  วาระ.  
 

                                            ปจจนียนัย 
                                    ๑. นอารัมมณปจจัย                 

           [๓๕๒] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัยเหตุธรรม ที่เปน 
กุศล  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
 

                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ   

           [๓๕๓]  ในนอารมัมณปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๑๓  วาระ 
ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ    สัมปยุตตวาระก็ดี     พึงใหพิสดารเหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ.       
                

                                              ปญหาวาระ 
                                                อนุโลมนัย 
                                               ๑.เหตุปจจัย 
                                                    เหตุบท                 

           [๓๕๔] ๑.  เหตุธรรมที่เปนกศุล      เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย                    
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                       ๒.  เหตุธรรมที่เปนกุศล      เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย n    
                       ๓.  เหตุธรรมที่เปนกุศล      เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ (วาระท่ี ๑-๕) 
                       ๖.  เหตุธรรมที่เปนอกศุล    เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ  (วาระที่  ๖-๑๐) 
                      ๑๑. เหตุธรรมที่เปนอัพยากตะ  เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรม   ที่ไมใชกุศล   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย    มี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๑๑-๑๓) 
 

                                 ๒.  อารัมมณปจจัย              

           [๓๕๕] ๑.  เหตุธรรมที่เปนกศุล      เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๕๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๑๓  วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๑๘  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
           ปญหาวาระก็พึงใหพิสดาร.  
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                                    ปฏิจจวาระ    

                                      อนุโลมนัย          

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                         นเหตุบท         

           [๓๕๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอกุศล   อาศัย 
นเหตุธรรมที่เปนกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม     ที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยนเหตุธรรมที่เปนกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๕๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           ในปจจัยทั้งปวงก็มี ๙ วาระ. 
                           กุสลติกเหตุทุกนกุสลติกนเหตุทุกะ  จบ  
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         กุสลติกสเหตุกทุกนกุสลติกนสเหตุกทุกะ  

          (๑. กุสลติกะ  ๒.  สเหตุกทุกะ) 
                               ปฏจิจวาระ   

                                อนโุลมนัย 
                              ๑. เหตุปจจัย 
                                   สเหตุบท 
           [๓๕๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนสเหตุก- 
ธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย         
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล อาศัย 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ที่เปนอกุศล    เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนสเหตุก- 
ธรรม ที่เปนอกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ.          
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                       ๗.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย  
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนสเหตุก- 
ธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี  ๑๑  วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ  สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                         ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                             สเหตุกบท 
           [๓๖๑] ๑.  ธรรมทีเ่ปนสเหตุกธรรม  ที่เปนกศุล  เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                       ๒.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ที่เปนกุศล  เปนปจจัยแก  
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม ที่เปนกุศล  เปนปจจัยแก  
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล   และธรรมที่ไมใชสเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม   ที่ไมใชอกุศล    ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ที่เปนอกุศล เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนสเหตุกธรรม  ที่เปนอกุศล  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชสเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม   ทีไ่มใชกุศล    ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล   ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย  
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                       ๙.  ธรรมทีเ่ปนสเหตุกธรรม   ที่เปนอัพยากตะ  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใช  
สเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๖๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๑๕  วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี  ๑๑ วาระ. 
 

                                      อเหตุกบท 
           [๓๖๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม   ที่ไมใชกุศล   อาศัย 
ธรรมที่เปนอเหตุกธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุกธรรม     ที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่เปนอเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม    ที่ไมใชกุศล   และ 
ธรรมที่ไมใชอเหตุกรรม    ที่ไมใชอัพยากตะ    อาศัยธรรมที่เปน 
อเหตุกธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม   ที่ไมใชกุศล    อาศัย 
ธรรมที่เปนอเหตุกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอเหตุกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม     ที่ไมใชกุศล     และ   
ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนอเหตุก- 
ธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๖๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๖ วาระ. 
                 กสุลติกสเหตุกทุกนกุสลติกนสเหตุกทุกะ  จบ 
 
            กุสลติกเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 

                (๑.  กุสลติกะ  ๓.  เหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                    เหตุสัมปยุตตบท 
                  [๓๖๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม     ที่ไมใชกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย ฯลฯ   
                  เหมือนสเหตุกทุกะ 
          กุสลติกเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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        กุสลติกเหตุสเหตุกทุกนกุสลติกนเหตุสเหตุกทุกะ   

          (๑. กุสลติกะ   ๔.  เหตุสเหตุกทุกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                 เหตุสเหตุกบท 
           [๓๖๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม    และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  ที่เปน 
กุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย      
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ    อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม    และสเหตุกธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.   ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม   และสเหตุกธรรม   ที่เปน 
อกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
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                       ๗.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    และไมใชอเหตุกธรรม  
ที่ไมใชกุศล   อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  ที่เปน 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม    และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม ที่เปน 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม    และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชกุศล   และธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม    และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม  ที่เปน 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                                   สเหตุกนเหตุบท  

           [๓๖๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม   แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม  
ที่ไมใชอกุศล  และธรรมท่ีไมใชอเหตุกรรม และไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม  
ที่เปนกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุกธรรม 
ที่ไมใชอกุศล   อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม   แตไมใชนเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล  ฯลฯ 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล  ฯลฯ 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล   และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนอกุศล  ฯลฯ  ม ี๓  วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล ฯลฯ 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม  
ที่ไมใชอกุศล   ฯลฯ 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม   และไมใชนเหตุธรรม  
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ที่ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม   แตไมใชเหตุธรรม  
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๓  วาระ. 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๓๖๙] ในเหตุปจจัย  ม ี ๙ วาระ  ฯลฯ 
         กุสลติกเหตุสเหตุกทุกนกุสลติกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ 
                               กุสลติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  
                            นกุสลติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 

           (๑. กุสลติกะ  ๕.  เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                  เหตุเหตุสัมปยุตตบท 
           [๓๗๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชเหตุวิปปยุตต-                 
ธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม  และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ  ฯลฯ  
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                       ๓.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชเหตุวิปปยุตต-  
ธรรม  ที่ไมใชอกุศล   และธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชเหตุ- 
วิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชอพัยากตะ  อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม และ  
เหตุสัมปยุตตธรรม   ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ. 
           หมวดอกุศล  ก็พึงแจก ๓ วาระ.                                          
           หมวดอัพยากตะ  ก็พึงแจก ๓ วาระ. 
           รวมเปน  ๙  วาระ. 
 

                        เหตุสัมปยุตตนเหตุบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุ- 
ธรรม ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
เหตุธรรม  ทีเ่ปนกุศล  ฯลฯ 
                       ๒.   ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  และไมใชนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัย    ฯลฯ 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชนเหตุ- 
ธรรม     ที่ไมใชอกุศล     และธรรมท่ีไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  และ 
ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  แตไมใชเหตุธรรม  ที่เปนกุศล   ฯลฯ     มี  ๓ วาระ. 
                       ๔.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  แต 
ไมใชเหตุธรรม   ที่เปนอกุศล  ฯลฯ  มี  ๓  วาระ.  
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                       ๗.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม     แต  
ไมใชเหตุธรรม   ที่เปนอพัยากตะ  ฯลฯ  มี ๓  วาระ รวมเปน  ๙  วาระ.  
กุสลติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
            กุสลติกนเหตุสเหตุกทุกนกุสลติกนเหตุนสเหตุกทุกะ 

               (๑.  กุสลติกะ   ๖.  นเหตุสเหตุกทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                    นเหตุสเหตุกบท 
           [๓๗๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    และไมใชสเหตุกธรรม 
ที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   แตเปนสเหตุกธรรม  ที่ 
เปนกุศล  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    และไมใชสเหตุกธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  อาศัย   ฯลฯ 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     และไมใชสเหตุกธรรม 
ที่ไมใชกุศล   และธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม   และไมใชสเหตุกธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แตเปนสเหตุกธรรม  ที่  
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เปนกุศล    ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   แตเปนสเหตุกธรรม  
ที่เปนอกุศล   ฯลฯ    ม ี๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม    และไมใชสเหตุกธรรม 
ที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม ทีเ่ปน 
อัพยากตะ 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    และไมใชสเหตุกธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ฯลฯ   
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม    และไมใชสเหตุกธรรม 
ที่ไมใชกุศล    และธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม    และไมใชสเหตุกธรรม 
ที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แตเปนสเหตุกธรรม  ที ่
เปนอัพยากตะ  ฯลฯ  ม ี ๓  วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม   ฯลฯ 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม   และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ฯลฯ  
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม     และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชกุศล   และธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม  และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แตเปนอเหตุกธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ. 
   กุสลติกนเหตุสเหตุกทุกนกุสลติกนเหตุนสเหตุกทุกะ  จบ  
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               กุสลติกสัปปจจยทุกนกุสลติกนสัปปจจยทุกะ    

                 (๑. กุสลติกะ  ๗.  สัปปจจยทกุะ) 
                                       ปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                  ๑.อารัมมณปจจัย                 

                                       อัปปจจยบท 
           [๓๗๒] ๑.  ธรรมที่เปนอัปปจจยธรรม ที่เปนอัพยากตะ  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย                                                         
                       ๒.  ฯลฯ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม  ที ่
ไมใชกุศล  ฯลฯ 
                       ๓.  ฯลฯ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม  ที่    
ไมใชอกุศล  ฯลฯ 
                       ๔.  ฯลฯ   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม  ที ่
ไมใชอกุศล  และธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  ฯลฯ 
                       ๕.  ฯลฯ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม   ที ่
ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอัปปจจธรรม  ที่ไมใชอกุศล  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  ม ี ๕  วาระ. 
           อสังขตธรรม   ก็เชนเดียวกับอัปปจจยธรรม 
                กสุลติกสัปปจจยทุกนกุสลติกนสัปปจจยทุกะ  จบ  
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              กุสลติกสนิทัสสนทุกนกุสลติกนสนิทัสสนทุกะ   

                  (๑. กุสลติกะ  ๙. สนิทัสสนทุกะ) 
                                      ปญหาวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                ๑. อารัมมณปจจัย 
                                     สนิทัสสนบท 
           [๓๗๓] ๑.  ธรรมที่เปนสนิทัสสนธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนทิัสสนธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
                       ๒.  ฯลฯ    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ฯลฯ 
           พึงทําใหเปน ๖ วาระ. 
 

                                          ปฏิจจวาระ  

                                           อนุโลมนัย  

                                         อนิทัสสนบท  

                       ๑. ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนธรรม  ทีไ่มใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม  ที่เปนกุศล  ฯลฯ  
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           หมวดอกุศล   ก็ม ี๓  วาระ  หมวดอัพยากตะ  ก็ม ี ๓  วาระ    รวม 
เปน  ๙  วาระ.   
               กุสลติกสนิทัสสนทุกนกุสลติกนสนิทัสสนทุกะ  จบ 
 
                      กุสลติกสัปปฏิฆทุกนกสุลติกนสัปปฏิฆทุกะ 

                        (๑. กุสลติกะ  ๑๐.  สัปปฏิฆทุกะ) 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                            สัปปฏฆิบท 
           [๓๗๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  ทีไ่มใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  ฯลฯ  
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  ทีไ่มใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  ฯลฯ 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  ทีไ่มใชกุศล   และ 
ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอกศุล  อาศัยธรรมท่ีเปนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  ฯลฯ  ม ี ๓  วาระ 
           หมวดอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนกุศล  ก็มี  ๓  วาระ.  
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           หมวดอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอกุศล  ก็มี  ๓  วาระ.  
           หมวดอัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ก็มี ๓ วาระ.  
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนกุศล  และ 
ธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  มี ๓ วาระ. 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม    ที่เปนอกุศล  
และธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  มี  ๓  วาระ 
           รวมเปน  ๕ วาระ. 
          กุสลติกสัปปฏิฆทุกนกุสลติกนสัปปฏิฆทุกะ  จบ 
 
                          กุสลติกรปูทุกนกุสลติกนรูปทุกะ 

                       (๑. กุสลติกะ   ๑๑.  รูปทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                                             รูปบท         

           [๓๗๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชรูปธรรม ที่ไมใชกศุล  อาศัยธรรม 
ที่เปนรูปธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  ฯลฯ 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชรูปธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย  ฯลฯ  
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                       ๓.  ธรรมที่ไมใชรูปธรรม  ที่ไมใชกศุล  และธรรม   
ที่ไมใชรูปธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนรปูธรรม  ที่เปน 
อัพยากตะ  ฯลฯ  ม ี๓  วาระ. 
  

                                          อรปูบท 
                       ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนอรูปธรรม  ที่เปนกุศล 
ฯลฯ มี ๓  วาระ. 
                       ๔.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนอรูปธรรม  ที่เปนอกุศล 
ฯลฯ  ม ี๓  วาระ. 
                       ๗.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนอรูปธรรม  ที่เปนอพัยา- 
กตะ  ฯลฯ  มี ๓  วาระ. 
           รวมเปน  ๙  วาระ. 
                    กุสลติกรูปทกุนกุสลติกนรูปทุกะ  จบ          
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                     กุสลติกโลกิยทุกนกุสลติกนโลกิยทุกะ           

                   (๑. กุสลติกะ  ๑๒.  โลกิยทุกะ)         

                                    ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย                 

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         โลกิยบท 
           [๓๗๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่เปนโลกิยธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย  ฯลฯ 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย  ฯลฯ 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม  ที่ไมใชอกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัย  ฯลฯ 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรม 
ที่ไมใชโลกิยธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย  ฯลฯ  ม ี ๕  วาระ. 
 

                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑.เหตุปจจัย 
                                           โลกุตตรบท 
                       ๑. ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม  ที่เปนกุศล  ฯลฯ 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 



ฯลฯ  
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                       ๓.   ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม  ที่ไมใชกุศล    และ  
ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม     ที่ไมใชอกุศล     อาศัยธรรมที่เปน 
โลกุตตรธรรม  ที่เปนกุศล   ฯลฯ    มี ๓ วาระ.   
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  ฯลฯ 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม  ที่ไมใชอกุศล  ฯลฯ 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชโลกุตตรธรรม   ที่ไมใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม     ที่ไมใชอกุศล     อาศัยธรรมที่เปน. 
โลกุตตรธรรม ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                กสุลติกโลกิยทุกนกุสลติกนโลกิยทุกะ  จบ 
 
                              กุสลติกเกนจิวิญเญยยทุกะ 
                           นกุสลติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ 

         (๑.  กุสลติกะ  ๑๓.  เกนจิวิญเญยยทุกะ)                 

                                      ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                เกนจิวิญเญยยบท         

           [๓๗๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม   ที่ไมใชกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่เปนกุศล   ฯลฯ  
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม   ที่ไมใชอกุศล  
อาศัย  ฯลฯ  
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม   ที่ไมใชอัพยา- 
กตะ  อาศัย  ฯลฯ 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่เปนกุศลอาศัย 
ฯลฯ 
                                                ฯลฯ 
          เกนจิวิญเญยยธรรม  ม ี๓ วาระ  รวมเปน ๑๙  วาระ. 
 

                              นเกนจิวิญเญยยบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชเกนจินวิญเญยยธรรม   ที่ไมใชกุศล 
อาศัยธรรมที่เห็นเกนจินวิญเญยยธรรม   ที่เปนกศุล  ฯลฯ 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม ที่ไมใชอกุศล 
อาศัย  ฯลฯ 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม ที่ไมใชอกุศล 
กตะ    อาศัยธรรมที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม   ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ  
           โดยอุบายน้ี  ในนเกนจิวิญเญยยธรรม พึงจําแนกเปน ๑๙  วาระ. 
     กุสลติกเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ  จบ  
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                 กสุลติกอาสวทุกนกุสลติกนอาสวทุกะ   

                (๑. กุสลติกะ  ๑๔.  อาสวทุกะ) 
                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                                    อาสวบท 
           [๓๗๘] ๑. ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชอกุศล    อาศัย 
ธรรมที่เปนอาสวะ  ที่เปนอกุศล ฯลฯ 
                       ๒. ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย  ฯลฯ 
                       ๓. ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัย 
ฯลฯ 
                       ๔. ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  ฯลฯ 
                       ๕. ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม   ที่ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมที่เปนอาสวธรรม 
ที่เปนอกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๕  วาระ.  
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                                 ปฏจิจวาระ    

                                  อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                   โนอาสวบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม    ที่ไมใช 
กุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    ที่ไมใช 
อัพยากตะ   ฯลฯ  
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ที่ไมใช 
กุศล  และธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปนอกุศล เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                 

           ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี  ๓  วาระ. 
                  กสุลติกอาสวทุกนกุสลติกนอาสวทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 626 

                   กุสลติกสาสวทุกนกุสลติกนสาสวทุกะ    

                  (๑. กุสลติกะ  ๑๕.  สาสวทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        สาสวบท 
           [๓๗๙]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม  ที่เปนอัพยากตะ 
ฯลฯ 
           เหมือนโลกิยทุกะ. 
              กุสลติกสาสวทุกนกุสลติกนสาสวทุกะ  จบ 
 
                            กุสลติกอาสวสัมปยุตตทุกะ 
                         นกุสลติกนอาสวสัมปยุตตทุกะ         

         (๑.  กุสลติกะ  ๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                   อาสวสัมปยุตตบท                                                 

           [๓๘๐]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 627 

                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชกุศล  
อาศัย  ฯลฯ   
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอพัยา- 
กตะ     อาศัย   ฯลฯ 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัย  ฯลฯ 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชอกุศล   อาศัยธรรม 
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม    ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
 

                               อาสววิปปยุตตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอาสววิปปยุตตธรรม    ที่ไมใชกศุล 
อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล  ฯลฯ 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
อัพยากตะ  อาศัย  ฯลฯ 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม   ที่ไมใชกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรม  
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ที่เปนอาสววิปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  
มี ๓ วาระ  
      กุสลติกอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลติกนอาสวสัมปยุตตทุกะ 
 
          กุสลติกอาสวสวสาสวทุกนกุสลติกนอาสวสาสวทุกะ 

              (๑. กุสลติกะ  ๑๗.  อาสวสาสวทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                     อาสวสาสวบท 
           [๓๘๑] ๑. ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   และไมใชอนาสวธรรม 
ที่ไมใชอกุศล   อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวธรรม   และสาสวธรรมท่ีเปน 
อกุศล   ฯลฯ 
                       ๒. ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม 
ที่ไมใชกุศล  อาศัย  ฯลฯ 
                       ๓. ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัย  ฯลฯ 
                       ๔. ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม 
ที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   และไมใชอนาสวธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัย  ฯลฯ  
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                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม  
ที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   และไมใชอนาสวธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนอาสวธรรม  และสาสวธรรม ที่เปน 
อกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ.   
 

                                สาสวโนอาสวบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนาสวธรรม       และธรรมที่ไมใช 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม 
แตไมใชอาสวธรรมที่เปนอกุศล   ฯลฯ 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม     และธรรมที่ไมใช 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัย    ฯลฯ 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม      และธรรมที่ไมใช 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    ที่ไมใชอัพยากตะอาศัย 
ธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรม  ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
      กุสลติกอาสวสาสวทุกนกุสลติกนอาสวสาสวทุกะ  จบ  
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                      กุสลติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ    
                   นกุสลติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 

    (๑. กุสลติกะ   ๑๘.  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ)         

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                          อาสวอาสวสัมปยุตตบท 
           [๓๘๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    และไมใชอาสววิปป- 
ยุตตธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่เปนอาสวธรรม  และเปนอาสว- 
สัมปยุตตธรรมที่เปนอกศุล   ฯลฯ 
                       ๒.   ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    และไมใชอาสววิปป- 
ยุตตธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  ฯลฯ    
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    และไมใชอาสววิปป-  
ยุตตธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   และไมใช 
อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปนอาสวธรรม 
และเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ.  
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                    อาสวสัมปยุตตโนอาสวบท  

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอาสววิปปยุตตธรรม      และไมใช 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรมทีไ่มใชกุศล     อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมป-  
ยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม  ที่เปนอกุศล   ฯลฯ 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสววิปปอุตตธรรม      และไมใช 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  ฯลฯ 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม    และธรรมท่ี 
ไมใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม    ท่ีไมใชกุศล    และธรรมท่ีไมใช 
อาสววิปปยุตตธรรม      และธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ     อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใช 
อาสวธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
กุสลติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                          กุสลติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ    
                         นกุสลติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 

        (๑. กุสลติกะ  ๑๙.  อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ)         

           [๓๘๓]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม  ที ่
เปนอัพยากตะ  ฯลฯ 
           เหมือนโลกิยทุกะ 
กุสลติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกนกุสลติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  จบ  
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                กสุลติกฉโคจฉกทุกนกุสลติกนฉโคจฉกทุกะ    

          (๑. กุสลติกะ  ๒๐.-๕๔.  ฉโคจฉกทุกะ)         

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๘๔] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม  ที่เปนอกุศล 
ฯลฯ  คันถะ  ฯลฯ  โอฆะ  ฯลฯ  โยคะ  ฯลฯ  นีวรณะ  ฯลฯ  ปรามาส 
ฯลฯ 
            กุสลติกฉโคจฉกทุกนกุสลติกนฉโคจฉกทุกะ  จบ 
 
                  กสุลติกสารัมมณทุกนกุสลติกนสารัมมณทุกะ 

                 (๑.  กุสลติกะ  ๕๕.  สารัมมณทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                           สารัมมณบท 
           [๓๘๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม  ทีไ่มใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสารัมมณธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                  ๒.  ธรรมที่ไมใชสารมัมณธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย  
ธรรมที่เปนสารัมมณธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม  ทีไ่มใชกุศล   และ   
ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม     ที่ไมใชอกุศล     อาศัยธรรมที่เปน 
สารัมมณธรรม  ที่เปนกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสารัมมณธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัย 
ธรรมที่เปนสารัมมณธรรม  ที่เปนอกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม  ทีไ่มใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสารัมมณธรรมที่เปนอกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชสารัมมณธรรม  ที่ไมใชกุศล   และ 
ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม    ที่ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมที่เปน 
สารัมมณธรรม  ที่เปนอกศุล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม  ทีไ่มใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสารัมมณธรรม   ที่เปนอพัยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.       
                      

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๘๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ                                     
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           [๓๘๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนารมัมณธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย  
ธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม  ที่เปนอพัยากตะ   เกดิขึ้น   เพราะเหตุ   
ปจจัย  
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนารมัมณธรรม     ที่ไมใชอกศุล  
อาศัยธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอนารมัมณธรรม  ที่ไมใชกุศล และ 
ธรรมท่ีไมใชอนารัมมณธรรม    ที่ไมใชอกุศล     อาศัยธรรมที่เปน 
อนารัมมณธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๘๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓   วาระ  ฯลฯ 
           กุสลติกสารัมมณทุกนกุสลติกนสารัมมณทุกะ  จบ          
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                   กุสลติกจิตตทุกนกุสลติกนจิตตทุกะ  

                  (๑. กุสลติกะ  ๕๖. จิตตทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        จิตตบท         

           [๓๘๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรม  
ที่เปนจิตตธรรม  ที่เปนกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                                 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม    ที่ไมใชอกุศล    อาศัย 
ธรรมที่เปนจิตตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่เปนจิตตธรรม  ที่เปนกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอกุศล  และธรรม 
ที่ไมใชจิตตธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ   อาศัยธรรมที่เปนจิตตธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรม 
ที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนจิตตธรรม ทีเ่ปน 
กุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๕  วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 637 

                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชจิตตธรรม    ที่ไมใชอกุศล    อาศัย  
ธรรมที่เปนจิตตธรรม  ที่เปนอกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนจิตตธรรม  ที่เปนอกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่เปนจิตตธรรม   ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชจิตตธรรม ที่ไมใชกศุล  และธรรม 
ที่ไมใชจิตตธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ   อาศัยธรรมที่เปนจิตตธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๑๐.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรม 
ที่ไมใชจิตตธรรม    ที่ไมใชอกศุล    อาศัยธรรมที่เปนจิตตธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๕ วาระ. 
                      ๑๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชกุศล อาศัยธรรม 
ที่เปนจิตตธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๑๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่ไมใชอกุศล   อาศัย 
ธรรมที่เปนจิตตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๑๓.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรม 
ที่ไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนจิตตธรรม  ที่เปน 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
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                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๓๙๐]  ในเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ  ฯลฯ 
  

                                     โนจิตตบท 
           [๓๙๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชจิตตธรรม      ที่ไมใช 
อกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ทีเ่ปนกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุ  
ปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม     ที่ไมใช 
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม   ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจติตธรรม     ที่ไมใช 
อกุศล   และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.                                                                         
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม     ที่ไมใช 
กุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชจติตธรรม  ที่เปนอกุศล   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจยั 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่ไมใช 
อัพยากตะ    อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม   ที่เปนอกุศล    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชจิตตธรรม     ที่ไมใช  
กุศล  และธรรมท่ีไมใชธรรนท่ีไมใชจติตธรรม   ทีไ่มใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.                    
                       ๗.  ฯลฯ    อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม       ที่เปน 
อัพยากตะ  มี ๓ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๙๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                   กุสลติกจิตตทุกนกุสลติกนจิตตทุกะ  จบ 
 
                     กุสลติกเจตสิกทุกนกุสลติกนเจตสิกทุกะ 

                    (๑. กุสลติกะ  ๕๗. เจตสิกทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑.เหตุปจจัย 
                                          เจตสิกบท 
           [๓๙๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชอกุศล   อาศัย  
ธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม       ที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม   ที่ไมใชอกุศล   และ 
ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม    ที่ไมใชอัพยากตะ     อาศัยธรรมที่เปน 
เจตสิกธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม   ที่ไมใชกุศล    และ 
ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชอกุศล   อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก- 
ธรรม ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชเจตสิกธรรม  ท่ีไมใชอกุศล   อาศัย 
ธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม   ที่ไมใชกุศล   อาศัย 
ธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม      ทีไ่มใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่เปนเจตสิกธรรม    ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั 
                      ๙.  ธรรมทีไ่มใชเจตสิกธรรม    ที่ไมใชกุศล   และ 
ธรรมที่ไมเจตสิกธรรม    ที่ไมใชอัพยากตะ    อาศัยธรรมที่เปน 
เจตสิกธรรม   ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๑๐. ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม   ที่ไมใชกุศล   และ    
ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชอกุศล   อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก- 
ธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึน้    เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ.            
                       ๑๑.  ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชกุศล   อาศัย 
ธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๑๒.  ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชอกุศล   อาศัย 
ธรรมที่เปนเจตสิกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๑๓.  ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม   ทีไ่มใชกุศล    และ 
ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชอกุศล   อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก- 
ธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓  วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๙๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓  วาระ  ฯลฯ 
           ในอเจตสิกบท  ม ี๙ วาระ. 
                 กสุลติกเจตสิกทุกนกุสลติกนเจตสิกทุกะ  จบ          
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                           กุสลติกจิตตสัมปยุตตทุกะ   
                        นกุสลติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ 

      (๑. กุสลติกะ  ๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ)         

                                  ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั                 

                               จิตตสัมปยุตตบท         

           [๓๙๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใชกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย                           
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชอัพยา- 
กตะ    อาศัยธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม    ที่เปนกุศล   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชอกุศล 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรม  
ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม   ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใชกุศล  
และธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชอกุศล     อาศัยธรรม 
ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๕  วาระ.  
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอกศุล 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล    เกิดขึ้น  เพราะ  
เหตุปจจัย  ม ี ๕  วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใชกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๘.   ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม   ที่เปนอัพยากตะ     เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใชกศุล 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชอกุศล     อาศัย  
ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓ วาระ.  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๓๙๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓  วาระ  ฯลฯ 
           ในจิตตวิปปยุตตบท  ม ี ๓ วาระ. 
     กุสลติกจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
                                  กุสลติกจิตตสังสัฏฐทุกะ 
                               นกุสลติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ 

             (๑. กุสลติกะ  ๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                     จติตสังสัฏฐบท                 

           [๓๙๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม     ที่ไมใชกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม     ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   
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                       ๓.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชอพัยากตะ  
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม    ที่ไมใชอกุศล 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรม 
ที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไมใชกุศล และ 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม   ที่ไมใชอกุศล    อาศัยธรรมที่เปน 
จิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนกุศล   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยธรรมที่ไเปนจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๗.  ธรรมที่ไมจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชอพัยากตะ 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่เปน 
จิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๑๐. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม    ที่ไมใชกศุล   
และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม ทีไ่มใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปน 
จิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนอกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ. 
                       ๑๑. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม     ที่ไมใชกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๑๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม   ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๑๓.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม    ที่ไมใชกุศล 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปน 
จิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๙๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ฯลฯ 
          กุสลติกจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ  จบ          
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                                กุสลติกจิตตสมุฏฐานทุกะ     
                              นกุสลติกนจิตตสมุฏฐานทุกะ 

            (๑. กุสลติกะ  ๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                    จติตสมุฏฐานบท                         

           [๓๙๙] ๑. ธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม   ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชอพัยากตะ 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น เพราะเหตุ   
ปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่ไมใชอกุศล 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรม 
ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม    ที่ไมใชกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  
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                       ๕.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม   ที่ไมใชอัพยา-  
กตะ   อาศัยธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   ที่เปนอกุศล    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม    ที่ไมใชกศุล 
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรม 
ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม   ที่เปนอกศุล   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
ม ี๓ วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     ที่ไมใชกุศล 
อาศัยธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม     ที่เปนอพัยากตะ    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๐๐]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ. 
 

                                   โนจิตตสมุฏฐานบท 
           [๔๐๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม   ที่  
ไมใชกุศล     อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     ที่เปนอกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๕ วาระ.   
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ที ่
ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่เปนอกศุล 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   มี  ๕  วาระ.  
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                       ๓.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ที ่
ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.   
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๐๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑๓ วาระ. 
     กุสลติกจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลติกนจิตตสมุฏฐานทุกะ  จบ 
 
                กสุลติกจิตตสหภูทุกนกุสลติกนจิตตสหภูทุกะ         

                  (๑. กุสลติกะ  ๖๑.  จิตตสหภูทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                         จิตตสหภูบท 
           [๔๐๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๕  วาระ. 
                       ๖.  ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม  ทีไ่มใชอกุศล   อาศัย 
ธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม  ที่เปนอกศุล  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๕  วาระ.          
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                       ๑๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   ที่ไมใชกุศล  อาศัย                   
ธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๐๔]  ในเหตุปจจัย   มี  ๑๓  วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  ม ี๑๓ วาระ. 
 

                                 โนจิตตสหภูบท 
           [๔๐๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ที่ไมใช 
กุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม    ที่เปนอกุศล  เกิด 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ.                      
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชจิตตสหภูธรรม      ที่ 
ไมใชอกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ที่เปนอกุศล   เกิด  
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๕  วาระ. 
                      ๑๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   ที่ 
ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ที่เปนอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓  วาระ. 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๑๓  วาระ. 
               กุสลติกจิตตสหภูทุกนกุสลติกนจิตตสหภูทุกะ  จบ         
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                          กุสลติกจติตานุปริวัตติทุกะ  
                       นกุสลติกนจิตตานุปริวัตติทุกะ 

      (๑. กุสลติกะ  ๖๒.  จิตตานุปริวัตติทุกะ)          

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๐๗]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม  ที่เปน 
กุศล  ฯลฯ    มี  ๑๓  วาระ. 
                       ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  ที่เปน 
กุศล   ฯลฯ    ม ี๑๓ วาระ.                                      
           นี้เปนสวนยอ. 
           อีก ๓ ทุกะ   (คือ  ๖๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ ๖๔.  จิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ  และ  ๖๕.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานาน-ุ 
ปริวัตติทุกะ)  เหมือนกับจิตตทุกะ. 
                              กุสลติกจิตตานุปริวัตติทุกะ 
                       นกุสลติกนจิตตานุปริวัตติทุกะ  จบ  
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           กุสลติกอัชฌัตติกทุกนกุสลติกนอัชฌัตติกทุกะ  

              (๑. กุสลติกะ   ๖๖. อัชฌัตตติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                  อัชฌัตติกบท 
           [๔๐๘] ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่เปนอัชฌัตติกธรรม  ที่เปนกุศล 
ฯลฯ    เหมือนจิตตทุกะ. 
 

                                       พาหิรบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชพาหิรธรรม   ที่ไมใชอกุศล    อาศัย 
ธรรมที่เปนพาหิรธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ 
วาระ. 
            กุสลติกอัชฌัตติกทุกนกุสลติกนอัชฌัตติกทุกะ  จบ  
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               กุสลติกอุปาทาทุกนกุสลติกนอุปาทาทุกะ    

               (๑. กุสลติกะ  ๖๗.  อุปาทาทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                     อุปาทาบท                                 

           [๔๐๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอุปาทาธรรม    ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓ วาระ.      
                                               

                                    โนอุปาทาบท                 

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชอุปาทาธรรม   ที่ไมใช 
กุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอปุาทาธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย   มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
           มี  ๙  วาระ. 
               กุสลติกอุปาทาทุกนกุสลติกนอุปาทาทุกะ  จบ  
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              กุสลติกอุปาทินนทุกนกุสลติกนอุปาทินนทุกะ  

               (๑. กุสลติกะ   ๖๘.  อุปาทินนติกะ)  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                       อุปาทินนบท                                 

           [๔๑๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทินนธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอุปาทินนธรรม ที่เปนอัพยากตะ   เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอุปาทินนธรรม ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม  ทีไ่มใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม     ที่ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปน 
อุปาทินนธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ 
วาระ. 
        กุสลติกอุปาทาทินนทุกนกุสลติกนอุปาทินนทุกะ  จบ  
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            กุสลติกทวิโคจฉกทุกนกุสลติกนทวิโคจฉกทุกะ   

         (กุสลติกะ   ๖๙.-๘๒.  ทวิโคจฉกทุกะ๑) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

                                    อุปาทานบท 
           [๔๑๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทานธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอุปาทานธรรม   ที่เปนอกศุล   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
ฯลฯ 

                                          กิเลสบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชกิเลสธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนกิเลสธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
     กุสลติกทวิโคจฉกทุกนกุสลติกนทวิโคจฉกทุกะ  จบ 
๑. อุปาทานโคจฉกะ  และ  กเิลสทุกะ  
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                          กุสลติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ   
                        นกุสลติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 

     (๑. กุสลติกะ   ๘๓.  ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                           ทัสสเนนปหาตัพพบท 
           [๔๑๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ที่ไมใช 
อกุศล     อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม     ที่เปนอกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ที่ไมใช 
กุศล  อาศัยธรรมที่เปนทสัสเนนปหาตัพพธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิด 
ขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ที่ไมใช 
กศุล    และธรรมท่ีไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม     ที่ไมใชอกศุล 
อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ที่เปนอกุศล     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

          [๔๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                     ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั  

                        นทัสสเนนปหาตัพพบท 
           [๔๑๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ-  
ธรรม    ที่ไมใชกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล   และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหา- 
ตัพพธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๑๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
กุสลติกทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  จบ  
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                      กุสลติกภาวนายปหาตัพพทุกะ    
                     กุสลติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ 

   (๑. กุสลติกะ  ๘๕. ภาวนายปหาตัพพทุกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                        ภาวนายปหาตัพพบท         

           [๔๑๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ที่ไมใช  
อกุศล  อาศัยธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม     ที่ไมใช 
กุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ทีเ่ปนอกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม     ที่ไมใช 
กุศล  และธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ทีไ่มใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม            

           [๔๑๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ  
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                                       ปจจยวาระ   

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                            นภาวนายปหาตัพพบท 
           [๔๑๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปน 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๑๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
   กุสลติกภาวนายปหาตัพพทุกกุสลติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ  จบ 
 
                            กุสลติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                          นกุสลติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ                                                                     

     (๑.  กุสลติกะ  ๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท 
           [๔๒๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ที ่
ไมใชอกุศล  อาศัยธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปน 
อกุศล  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

          [๔๒๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 

                   นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท 
           [๔๒๒] ๑  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุ- 
กธรรม ที่ไมใชกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                 นทัสสนเนนปหาตพัพเหตุกบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ 
วาระ. 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๒๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
กุสลติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ  
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                       กุสลติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  
                    นกุสลติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ   

  (๑. กุสลติกะ   ๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทกุะ)         

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                       ภาวนายปหาตัพพเหตุกบท         

           [๔๒๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม       ที่ 
ไมใชอกุศล   อาศัยธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่เปน 
อกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๔๒๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                       นภาวนายปหาตัพพเหตุกบท         

           [๔๒๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุ- 
กธรรม   ที่ไมใชกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม   ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ.  
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                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุ-  
กธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ    อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ-  
เหตุกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๒๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๖  วาระ  ฯลฯ 
กุสลติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุก   นกุสลติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ 
 
                    กุสลติกสวิตักกทุกนกุสลติกนสวิตักกทุกะ 

                    (๑. กุสลติกะ   ๘๗. สวิตักกทุกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                             สวิตักกบท 
           [๔๒๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสวิตักกธรรม   ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ          
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๔๒๙]  ในเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ   ฯลฯ  
 

                                     อวิตักกบท 
           [๔๓๐]  ธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอวิตักกธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๓๑]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ฯลฯ 
         กุสลติกสวิตักกทุกนกุสลติกนสวิตักกทุกะ  จบ 
 
                กสุลติกสวิจารทุกนกุสลติกนสวิจารทุกะ         

              (๑. กุสลติกะ  ๘๘.  สวิจารทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                      สวิจารบท                 

           [๔๓๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสวิจารธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๔๓๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓  วาระ ฯลฯ 
 

                                         อวิจารบท 
           [๔๓๔] ๑. ธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอวิจารธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๓๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                       กุสลติกสวิจารทุกนกุสลติกนสวิจารทุกะ  จบ 
 
                                      กสุลติกสัปปติทุกะ 
                                  นกสุลติกนสัปปติกทุกะ 

                    (๑. กุสลติกะ  ๘๙.  สัปปติกทกุะ)          

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                        สัปปติกบท 
        [๔๓๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสัปปติกธรรม   ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  
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               การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๔๓๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                     อัปปติกบท 
           [๔๓๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอัปปติกธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๓๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
 
              กุสลติกปติสหคตทุกนกุสลติกนปติสหคตทุกะ 

                (๑. กุสลติกะ  ๙๐.  ปติสหคตทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                      ปติสหคตบท 
           [๔๔๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๔๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓  วาระ  ฯลฯ 

                                  นปติสหคตบท 
           [๔๔๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่ไมใช 
อกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๔๓] ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
            กุสลติกปติสหคตทุกนกุสลติกนปติสหคตทุกะ  จบ 
 
                  กสุลติกสุขสหคตทุกนกุสลติกนสุขสหคตทุกะ 

                    (๑.  กุสลติกะ  ๙๑. สุขสหคตทุกะ) 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                           สุขสหคตบท 
           [๔๔๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  
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                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม   

           [๔๔๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                    นสุขสหคตบท 
           [๔๔๖] ๑. ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ที่ไมใช 
อกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๔๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
              กุสลติกสุขสหคตทุกนกุสลติกนสุขสหคตทุกะ  จบ          
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                              กุสลติกอุเบกขาสหคตทุกะ  
                            นกุสลติกนอุเบกขาสหคตทุกะ   

          (๑. กุสลติกะ    ๙๒. อุเบกขาสหคตทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                     อุเบกขาสหคตบท         

           [๔๔๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    ที่ไมใชกุศล  
อาศัยธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  ที่เปนกุศล    เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๔๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                    นอุเบกขาสหคตบท 
           [๔๕๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที ่
ไมใชกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ที่เปนกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๔๕๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ         
 กุสลติกอุเบกขาสหคตทุกนกุสลติกนอุเบกขาสหคตทุกะ  จบ 
 
               กุสลติกกามาวจรทุกนกุสลติกนกามาวจรทุกะ                 

                (๑. กุสลติกะ  ๙๓. กามาวจรทกุะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                       กามาวจรบท 
           [๔๕๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  ที่ไมใชกุศล อาศัย 
ธรรมที่เปนกามาวจรธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                     นกามาวจรบท 
                       ๑. ธรรมที่ไมใชธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๖  วาระ. 
              กุสลติกกามาวจรทุกนกุสลติกนกามาวจรทุกะ  จบ  
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              กุสลติกรูปาวจรทุกนกุสลติกนรูปาวจรทุกะ    

               (๑. กุสลติกะ  ๙๔.  รูปาวจรทกุะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                      รูปาวจรบท          

           [๔๕๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนรปูาวจรธรรม    ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๕ วาระ. 
 

                                     นรูปาวจรบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชรูปาวจรธรรม  ที่ไมใช 
กุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม   ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
              กุสลติกรูปาวจรทุกนกุสลติกนรูปาวจรทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 671 

                กสุลติกอรูปาวจรทุกนกุสลติกนอรูปาวจรทุกะ   

                 (๑. กุสลติกะ  ๙๕.  อรูปาวจรทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

                                      อรูปาวจรบท 
           [๔๕๔] ๑. ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ทีไ่มใชกุศล    อาศัย 
ธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม   ที่เปนกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๖ วาระ. 
 

                                        ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑.เหตุปจจัย 
                                      นอรูปาวจรบท                                                         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม  ที่ไมใช 
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ. 
             กุสลติกอรูปาวจรทุกนกุสลติกนอรูปาวจรทุกะ  จบ  
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                                 กุสลติกปริยาปนนทุกะ   
                              นกุสลติกนปริยาปนนทุกะ 

              (๑. กุสลติกะ  ๙๖. ปริยาปนนทกุะ) 
                                       ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                      ปริยาปนนบท         

           [๔๕๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่เปนปริยาปนนธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
 

                                         ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                      อปริยาปนนบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอปริยาปนนธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอปริยาปนนธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๖ วาระ. 
           กุสลติกปริยาปนนทุกนกุสลติกนปริยาปนนทุกะ  จบ  
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              กุสลติกนิยยานิกทุกนกุสลติกนนิยยานิกทุกะ    

              (๑.  กุสลติกะ  ๙๗.  นิยยานิกทุกะ)                 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                     นิยยานิกบท 
           [๔๕๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรม  ทีไ่มใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม    ที่เปนกุศล   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.            
                        

                                       ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                       อนิยยานิกบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนิยยานิกธรรม  ทีไ่มใชอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่เปนอนิยยานิกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
               กุสลติกนิยยานิกทุกนกุสลติกนนิยยานิกทุกะ  จบ  
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                      กุสลติกนิยตทุกนกุสลติกนนิยตทุกะ   

                    (๑.  กุสลติกะ  ๙๘. นิยตทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          นิยตบท 
           [๔๕๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชนิยตธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนนิยตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ. 
 

                                        ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                          อนิยตบท                         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนิยตธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่เปนอนิยตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๕  วาระ. 
                      กุสลติกนิยตทุกนกุสลติกนนิยตทุกะ  จบ  
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               กุสลติกสอุตตรทุกนกุสลติกนสอุตตรทุกะ    

               (๑.  กุสลติกะ  ๙๙.  สอุตตรทุกะ) 
                                    ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                      สอุตตรบท 
           [๔๕๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชสอตุตรธรรม    ที่ไมใชอัพยาตะ 
อาศัยธรรมที่เปนสอุตตรธรรม ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย มี  ๕  วาระ. 
 

                                      ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                         อนุตตรบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนุตตรธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนอนุตตรธรรม   ที่เปนกุศล    เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๖ วาระ. 
              กุสลติกสอุตตรทุกนกุสลติกนสอุตตรทุกะ  จบ  
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                        กุสลติกสรณทุกนกุสลติกนสรณทุกะ   

                      (๑. กุสลติกะ  ๑๐๐. สรณทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                          สรณบท 
           [๔๕๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่ไมใชอกุศล   อาศัย 
ธรรมที่เปนสรณธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ธรรมที่เปนสรณธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรม 
ที่ไมใชสรณธรรม  ที่ไมใชอกุศล อาศัยธรรมที่เปนสรณธรรม ที่เปน 
อกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ. 
 

                                         ปจจยวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                             อรณบท         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอรณธรรม  ที่ไมใชอพัยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่เปนอรณธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม ที่ไมใชกุศล  อาศัยธรรม  
ที่เปนอรณธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรม 
ที่ไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ   อาศัยธรรมที่เปนอรณธรรม   
ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                   กุสลติกสรณทุกนกุสลติกนสรณทุกะ  จบ  
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                   เวทนาติกเหตุทุกนเวทนาติกนเหตุทุกะ    

                  (๒.  เวทนาติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑.เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท           

           [๔๖๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม  ที่ไมใชสขุายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม    อาศัยเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   ที่ไมใชทุกขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม     อาศัยเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     ที่ไมใชอทุกขมสขุาย- 
เวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัยเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม   ที่ไมใชทุกขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม   อาศัยเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ.  
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                       ๑๕.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   ที่ไมใชอทุกขมสุขาย-   
เวทนายสัมปยุตตธรรม   อาศัยเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสขุายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๗ วาระ. 
 

                       การนับจํานวนวารในอนุโลม 
           [๔๖๑]  ในเหตุปจจัย มี ๒  วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๒๑ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี  ๒๑  วาระ. 
 

                                            นเหตุบท         

           [๔๖๒]  ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชทุกขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอทุกขมสขุาย- 
เวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนสขุายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชทุกขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอทุกขมสุขาย- 
เวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนสขุายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ.  
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                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชสุขายเวทนาย-  
สัมปยุตตธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ.  
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอทุกขมสขุายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๖๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
                  เวทนาติกเหตุทุกนเวทนาติกนเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 681 

                  วปิากติกเหตุทุกนวิปากติกนเหตุทุกะ    

                  (๓. วิปากติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท                 

           [๔๖๔] ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม    อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนวิปากธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม    อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนวปิากธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๓.  นเหตุธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
อาศัยเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  นเหตุธรรมที่ไมใชวปิากธัมมธรรม    และนเหตุ- 
ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  อาศัยเหตุธรรมที่เปนวิปาก- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม    และนเหตุธรรม 
ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม   อาศัยเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๕  วาระ.  
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                       ๖.  นเหตุธรรมที่ไมใชวปิากธัมมธรรม  อาศัยเหตุ-  
ธรรมที่เปนวปิากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๗.  นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม    อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนวิปากธัมมธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  นเหตุธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
อาศัยเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  นเหตุธรรมที่ไมใชวปิากธรรม    และนเหตุธรรม 
ที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  อาศัยเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมม- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๑๐.  นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม   และนเหตุธรรม 
ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  อาศัยเหตุธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ. 
                      ๑๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม   อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๑๒.  นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม   อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                      ๑๓.  นเหตุธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  และนเหตุธรรม 
ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  อาศัยเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมม- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๔๖๕]   ในเหตุปจจัย มี ๑๓  วาระ   ฯลฯ 
 

                                    นเหตุบท 
           [๔๖๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรมที่ไมใชวปิากธัมมธรรม 
อาศัยเหตุธรรมที่เปนวิปากธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปาก- 
ธัมมธรรม   อาศัยนเหตุธรรมที่เปนวปิากธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม 
และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม     ที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมที่เปนวปิากธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม     ที่ไมใชวิปากธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมที่เปนวปิากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปาก- 
ธัมมธรรม   อาศัยนเหตุธรรมที่เปนวปิากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรม       ที่ไมใชวิปากธรรม 
และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม     ที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมที่เปนวปิากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี
๓  วาระ.  
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                       ๗.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปาก-  
ธัมมธรรม   อาศัยนเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม       ที่ไมใชวิปากธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ- 
เหตุปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรม      ที่ไมใชวิปากธรรม 
และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชวปิากธัมมธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี
๕ วาระ   (วาระที่  ๗-๑๑) 
                      ๑๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมที่เปนวปิากธรรม    และนเหตุธรรมที่เปนเนววิปาก- 
นวิปากธัมมธรรม   เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ    (วาระท่ี 
๑๒-๑๔) 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๔  วาระ  ฯลฯ 
                      วิปากติกเหตุทุกนวิปากติกนเหตุทุกะ  จบ          
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           อุปาทินนติกเหตุทุกนอุปาทินนติกนเหตุทุกะ    

             (๔. อุปาทินนติกะ  ๑.  เหตุทุกะ)         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท 
           [๔๖๘] ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัย 
เหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  นเหตุธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
อาศัยเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม   เกดิขึ้น    เพราะเหตุ 
ปจจัย  
                       ๓.  นเหตุธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม 
อาศัยเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม    เกิดขึ้น    เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๔.  นเหตุธรรมที่ไมใชอปุาทินนุปาทานิยธรรม   และ 
นเหตุธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม      อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๕.  นเหตุธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และ  
นเหตุธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม       อาศัยเหตุธรรม   
ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ. 
                       ๖.  นเหตุธรรมที่ไมใชอปุาทินนุปาทานิยธรรม อาศัย 
เหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
                       ๙.  นเหตุธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม 
อาศัยเหตุธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี ๕ วาระ. 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๖๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๑๓  วาระ.  ฯลฯ 
 

                                            นเหตุบท    

           [๔๗๐] ๑. ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม      ที่ไมใชอนุปาทินนุ- 
ปาทานิยธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๓ วาระ. 
                                                   ฯลฯ 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๗๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ   ฯลฯ 
                    อุปาทินนติกเหตุทุกนอุปาทินนติกนเหตุทุกะ  จบ          
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               สังกิลิฏฐติกเหตุทุกนสังกิลิฏฐติกนเหตุทุกะ   

                 (๕. สังกิลิฏฐติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท 
           [๔๗๒] ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
อาศัยเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  
                                             ฯลฯ  
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๔๗๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                       นเหตุบท 
           [๔๗๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอสังกิลิฏฐสัง- 
กิเลสิกธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิด 
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                                              ฯลฯ  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๓๗๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
         สังกิลฏิฐติกเหตุทุกนสังกิลิฏฐติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
               สวตัิกกติกเหตุทุกนสวิตักกติกนเหตุทุกะ 

                 (๖. สวิตักกติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท 
           [๔๗๖] ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม  อาศัย 
เหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๗๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๕  วาระ  ฯลฯ                  
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                                นเหตุบท    

           [๔๗๘] ๑. ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอวิตักกวิจาร- 
มัตตธรรม     อาศัยนเหตุธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                       ฯลฯ 
         

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๗๙] ในเหตุปจจัย  มี  ๒๘  วาระ  ฯลฯ 
             สวิตักกติกเหตุทุกนสวิตักกติกเหตุทุกะ  จบ 
 
                        ปติติกเหตุทุกนปติติกนเหตุทุกะ 

                       (๗. ปติติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท 
           [๔๘๐]  ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนปติสหคตธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                         

           [๔๘๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๘  วาระ  ฯลฯ  
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           [๔๘๒]๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอุเบกขาสหคต-  
ธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนปติสหคตธรรม   เกดิขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย    
                                              ฯลฯ  
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๘๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๘   วาระ  ฯลฯ 
                    ปติติกเหตุทุกนปติติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                   ทัสสนติกเหตุทุกนทัสสนติกนเหตุทุกะ 

                     (๘. ทัสสนติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                            เหตุบท 
           [๔๘๔] ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัย 
เหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๔๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๓  วาระ ฯลฯ  
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                                      นเหตุบท   

           [๔๘๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม    ที่ไมใชภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนทสัสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๘๗]  ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ ฯลฯ 
                ทสัสนติกเหตุทุกนทัสสนติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกเหตุทุกะ 
                    นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกนเหตุทุกะ 

   (๙. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  ๑. เหตุทุกะ)                           

                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                              เหตุบท 
           [๔๘๘]  ๑. นเหตุธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 692 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๔๘๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๑๖ วาระ  ฯลฯ 

                                    นเหตุบท 
           [๔๙๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรม    ที่ไมใชภาวนายปหา-  
ตัพพเหตุธรรม     อาศัยนเหตุธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๔๙๑]  ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
              อาจยคามิติกนเหตุทุกนอาจยคามิติกนเหตุทุกะ 

                (๑๐. อาจยคามิติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                       เหตุบท 
           [๔๙๒]  ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ                  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๔๙๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                     นเหตุบท         

           [๔๙๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอาจยคามิธรรม 
อาศัยเหตุธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๔๙๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
          อาจยคามิติกเหตุทุกนอาจยคามิติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                     เสกขติกเหตุทุกนเสกขติกนเหตุทุกะ 

                   (๑๑. เสกขติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                       เหตุบท 
           [๔๙๖] ๑.   นเหตุธรรมที่ไมใชเสกขธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ                  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๔๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓  วาระ  ฯลฯ 

                                     นเหตุบท 
           [๔๙๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอเสกขธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมที่เปนเสกขธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๙๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                  เสกขติกเหตุทุกนเสกขติกนเหตุทุกะ จบ 
 
                      ปริตติกเหตุทุกนปริตตติกนเหตุทุกะ 

                   (๑๒.  ปรติตติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑.เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท 
           [๕๐๐]  ๑. นเหตุธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนปริตตธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ                 
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๕๐๑]  ในเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ  ฯลฯ 

                                   นเหตุบท 
           [๕๐๒]  ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม      ทีไ่มใชปริตตธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมที่เปนปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                        ฯลฯ 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๐๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๔ วาระ  ฯลฯ 
               ปรติตติกเหตุทุกนปริตตติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
        ปริตตารัมมณติกเหตุทุกนปริตตารัมมณติกนเหตุทุกะ 

          (๑๓. ปริตตารมัมณติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท 
           [๕๐๔]  ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม   อาศัย 
เหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๕๐๕]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 

                                  นเหตุบท 
           [๕๐๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชมหัคคตารัมมณ- 
ธรรม.  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                         ฯลฯ         

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
        [๕๐๗]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ  ฯลฯ 
ปริตตารัมมณติกเหตุทุกนปริตตารัมมณติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                          หีนติกเหตุทุกนหีนติกนเหตุทุกะ 

                      (๑๔.  หีนติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท 
           [๕๐๘] ๑. นเหตุธรรมที่ไมใชหีนธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนหีนธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย                 
                                             ฯลฯ  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๕๐๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓ วาระ  ฯลฯ 

                                    นเหตุบท 
           [๕๑๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชมัชฌิมธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมที่เปนหนีธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๑๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                     หีนติกเหตุทุกนหีนติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                  มจิฉัตตติกเหตุทุกนมิจฉัตตติกนเหตุทุกะ 

                  (๑๕. มิจฉัตตติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท 
           [๕๑๒] ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม   อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ          
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๕๑๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๑๓  วาระ  ฯลฯ   

                                  นเหตุทุกะ 
           [๕๑๔]  ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม    ที่ไมใชสมัมัตตนิยต- 
ธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนมัจฉัตตนิยตธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุ   
ปจจัย  
                                          ฯลฯ 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                                                      

           [๕๑๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
               มิจฉัตตติกเหตุทุกนมิจฉัตตติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
           มัคคารัมมณติกเหตุทุกนมัคคารัมมณติกนเหตุทุกะ 

            (๑๖.  มัคคารมัมณติกะ   ๑.  เหตุทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                         เหตุบท 
           [๕๑๖] ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชมคัคารัมมณธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ          
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม     

           [๕๑๗]  ในเหตุปจจัย มี ๒๕ วาระ  ฯลฯ 

                                    นเหตุบท 
           [๕๑๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมที่เปนมคัคารัมมณธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                         ฯลฯ 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓ วาระ  ฯลฯ 
      มัคคารัมมณติกเหตุทุกนมัคคารัมมณติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                อปุปนนติกเหตุทุกนอุปปนนติกนเหตุทุกะ 

                (๑๗.  อุปปนนติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                     ปญหาวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท 
           [๕๒๐] ๑. เหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 700 

                       ๒.  เหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกนเหตุ-  
ธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๓.  เหตุธรรมที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม   และนเหตุธรรมที่ไมใชอุปปาทิธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๒๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
            อุปปนนติกเหตุทุกนอุปปนนติกนเหตุทุกะ  จบ 
 

              อตีตติกเหตุทุกนอตีตติกนเหตุทุกะ 
                      (๑๘. อตีตติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                       ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                             เหตุบท                 

           [๕๒๒] ๑.  เหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม  เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่ไมใชอตีตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                       ๒.  เหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม     เปนปจจัยแก  
นเหตุธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   
                       ๓.  เหตุธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม    เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรมที่ไมใชอตีตธรรม   และนเหตุธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 

              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
                อตีตติกเหตุทุกอตีตติกนเหตุทุกะ  จบ 
 
       อตีตารัมมณติกเหตุทุกนอตีตารัมมณติกนเหตุทุกะ 

          (๑๙. อตีตารัมมณติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท 
           [๕๒๔]  ๑. นเหตุธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม    

           [๕๒๕]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ   ฯลฯ  
 

                                    นเหตุบท         

           [๕๒๖]  ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณ- 
ธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 

                 การนับ 
จํานวนวาระในอนโุลม                  

           [๕๒๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
    อตีตารัมมณติกเหตุทุกนอตีตารัมมณติกนเหตุทุกะ จบ 
         
               อัชฌัตตติกเหตุทุกนอัชฌัตตติกนเหตุทุกะ 

               (๒๐. อัชฌัตตติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท 
           [๕๒๘] ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนอัชฌัตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย          
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                       ๒.  นเหตุธรรมที่ไมใชอัชฌัตตธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนพหิทธาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย     
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๒๙]  ในเหตุปจจัย  มี   ๒  วาระ  ฯลฯ 
 

                                     นเหตุบท 
           [๕๓๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม 
อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอชัฌัตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอัชฌัตตธรรม  
อาศัยนเหตุธรรมที่เปนพหิทธาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๓๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ฯลฯ 
              อัชฌัตตติกเหตุทุกนอัชฌัตตติกนเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 704 

                        อัชฌัตตารัมมณติกเหตุทุกะ  
                     นอัชฌัตตารัมมณติกนเหตุทุกะ 

        (๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ  ๑. เหตุทุกะ)          

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                       เหตุบท                 

           [๕๓๒] ๑. นเหตุธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม    อาศัย 
เหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๓๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                       นเหตุบท 
           [๕๓๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชพหิทธารัมมณ- 
ธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๓๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ ฯลฯ 



       อัชฌัตตารัมมณติกเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณติกนเหตุทุกะ  จบ  
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             สนทิัสสนติกเหตุทุกนสนิทัสสนติกนเหตุทุกะ  

               (๒๒.  สนทิัสสนติกะ  ๑.  เหตุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                            เหตุบท                         

           [๕๓๖] ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
เหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  นเหตุธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
เหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
ฯลฯ 
                       ๖.  นเหตุธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และ 
นเหตุธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม      อาศัยเหตุธรรมที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๓๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๖  วาระ  ฯลฯ  
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                                      นเหตุบท  

           [๕๓๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม      ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิด  
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.   ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม      ที่ไมใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยนเหตุธรรมทีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม       ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม       และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยนเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๓๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
                 สนิทัสสติกเหตุทุกนสนิทัสสนติกนเหตุทุกะ  จบ  
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        สนิทัสสนติกสเหตุกทุกนสนิทัสสนติกนสเหตุกทุกะ  

        (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๒.  สเหตุกทุกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ  

                                   อนุโลมนัย         

                                ๑. เหตุปจจจัย 
                                    สเหตุกบท 
           [๕๔๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม     ทีไ่มใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม       อาศัยสเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม      ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม       อาศัยสเหตุกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ  
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม      ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม       อาศัยสเหตุกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖ วาระ  ฯลฯ  
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                                    อเหตุกบท 
           [๕๔๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม     อาศัยอเหตุกธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                            ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๔๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ         
    สนิทัสสนติกสเหตุกทุกนสนิทัสสนติกนสเหตุกทุกะ จบ 
 
                          สนิทัสสนติกเหตุสัมปยุตตทุกะ 
                       นสนิทัสสนติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 

     (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๓.  เหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                         สเหตุกบท                 

           [๕๔๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมที่ไมใชอนทิัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมที่ไมใชสนทิัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม      อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ      
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชเหตุสัมปยุตตธรรมที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรมที่ไมใชอนทิัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๔๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ                       
           [๕๔๖]  ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรมที่ไมใชสนทิัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๔๗]  ในเหตุปจจัย   มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 สนิทัสสนติกเหตุสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                       สนิทัสสนติกเหตุสเหตุกทุกะ  
                    นสนิทัสสนติกนเหตุสเหตุกทุกะ 

    (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๔. เหตุสเหตุกทุกะ)                  

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                เหตุสเหตุกบท 
           [๕๔๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรมและไมใชอเหตุกธรรม  ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรมและสเหตุก- 
ธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๔๙]  ในเหตุปจจัย มี   ๓  วาระ   ฯลฯ  
 

                                  สเหตุกนเหตุบท 
           [๕๕๐]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม        และไมใชธรรมที ่
ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมที่เปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๕๕๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 สนิทัสสนติกเหตุสเหตุกทุกนสนิทัสสนติกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                      สนิทัสสนติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  

          นสนิทัสสนติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๕.  เหตุเหตุสมัปยุตตทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                             เหตุเหตุสัมปยุตตบท 
           [๕๕๒]  ๑. ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม 
และเหตุสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๕๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
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                              เหตุสัมปยุตตนเหตุบท  

           [๕๕๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และไมใชธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่เปน  
เหตุสัมปยุตตธรรม   แตไมใชเหตุธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๕๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ    ฯลฯ 
สนิทัสสนติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
                  สนิทัสสนติกนเหตุสเหตุกทุกนสนิทัสสนติกะ 

                                   นเหตุนสเหตุกทุกะ 
           (๒๒. สนิทสัสนติกะ  ๖.  นเหตุสเหตุกทุกะ)                 

                                             ปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย         

                                          นเหตุสเหตุกบท 
           [๕๕๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชสเหตุกธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แต  
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เปนสเหตุกธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๕๕๗]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                 นเหตุอเหตุกบท 
           [๕๕๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   แต 
เปนอเหตุกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
สนิทัสสนติกนเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนติกนเหตุนสเหตุกทุกะ  จบ          
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                           สนิทัสสนติกสนิทัสสนทุกะ  
                        นสนิทัสสนติกนสนิทัสสนทุกะ 

      (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๙. สนิทัสสนทุกะ)  

                                    ปญหาวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                              ๑. อารัมมณปจจัย 
                                    สนิทัสสนบท 
                       ๑.  ธรรมทีเ่ปนสนิทัสสนธรรม     ทีเ่ปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม   ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           ในอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ   ใน 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอัตถิปจจัย  
มี ๓  วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
 

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                       อนิทัสสนบท 
           [๕๖๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนิทัสสนธรรม  ทีไ่มใชอนิทัสสน- 



สัปปฏิฆธรรม  อาศัยอนิทัสสนธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๕๖๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  
 สนิทัสสนติกสนิทัสสนทุกนสนิทัสสนติกนสนิทัสสทุกะ  จบ 
 
                            สนิทัสสนติกสัปปฏิฆทุกะ 
                         นสนิทัสสนติกนสัปปฏิฆทุกะ 

          (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๑๐.  สัปปฏิฆทุกะ)         

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                       สัปปฏฆิบท 
           [๕๖๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม   ทีไ่มใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม      อาศัยสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม   ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม      อาศัยสัปปฏิฆธรรมท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิธรรม    ที่ไมใชอนทิัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   และธรรมท่ีไมใชสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสน- 
๑. ทุกะท่ี  ๗ คือสัปปจจยทุกะ และทุกะท่ี  ๘ คือสังขตทุกะ ไมแสดง, ม. มีทุกะที่  ๗.  
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สัปปฏิฆธรรม  อาศัยสัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๕๖๓]   ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        อัปปฏิฆบท         

           [๕๖๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม    อาศัยอัปปฏิธรรม   ทีเ่ปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ   (วาระท่ี  ๓-๔ )                
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชอนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม     และธรรมท่ีไมใชอปัปฏิฆธรรมท่ีไมใชอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๖๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ  ฯลฯ 
       สนิทัสสนติกสัปปฏิฆทุกนสนิทัสสนติกนสัปปฏิฆทุกะ  จบ  
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                    สนิทัสสนติกรูปทุกนสนิทัสสนติกนรูปทุกะ   

                  (๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๑๑.  รูปทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                             รูปบท         

               [๕๖๖]  ๑.  ธรรมที่ไมใชรูปธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยรูปธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะ- 
เหตุปจจัย     
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
               [๕๖๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                             อรูปบท 
               [๕๖๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอรปูธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม      อาศัยอรูปธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                                                
                           ๒.  ธรรมที่ไมใชอรปูธรรม      ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยอรปูธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  (วาระที่  ๓-๔-๕) 
                           ๖.  ธรรมที่ไมใชอรปูธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม    และธรรมท่ีไมใชอรูปธรรมทีไ่มใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 



อาศัยอรูปธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น    เพราะเหตุ 
ปจจัย  
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๕๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๖  วาระ  ฯลฯ   
   สนิทัสสนติกรูปทุกนสนิทัสสนติกนรูปทุกะ  จบ 
 
         สนิทัสสนติกโลกิยทุกนสนิทัสสนติกนโลกิยทุกะ 

        (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๑๒.  โลกิยทุกะ) 
                                 ปจจยวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย                 

                                    โลกิยบท 
        ๑. ธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่เปนโลกยิธรรม  ที่ไเปนอนิทัสสนอัปปฏิ- 
ธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
        ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๓  วาระ 

                                         ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจัย 
                                        โลกุตตรบท 
        [๕๗๐]  ๑.  ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม   อาศัยโลกุตตรธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 



เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๗๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
      สนิทัสสนติกโลกิยทกุนสทัสสนติกนโลกิยทกุะ  จบ  
 
                          สนิทัสสนติกเกนจิวิญเญยยทุกะ 
                       นสนิทัสสนติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ         

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๑๓.  เกนจิวิญเญยยทกุะ)         

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                   เกนจิวิญเญยยบท 
           [๕๗๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่เปนอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิธรรม  อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่เปนอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๓.  ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม    ที่ไมใชอนิ-  
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม   ที่เปนอนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชเกนจิวญิเญยยธรรม    ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่ไมใช 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่เปนอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๖ วาระ  (วาระที่ ๑- ๖) 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม   ที่เปนอนทิัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ  (วาระที่  ๗-๑๒) 
                      ๑๓.  ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม   ที่เปนอนิทัสสน. 
สัปปฏิฆธรรม  และเกนจวิิญเญยยธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๖  วาระ  (วาระที่  ๑๓-๑๘) 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๗๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๘  วาระ  ฯลฯ 
 

                                นเกนจินวิญเญยยบท 
           [๕๗๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม  ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยเกนจินวิญเญยยธรรม  ที่เปนอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๕๗๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๘  วาระ ฯลฯ 
สนิทัสสนติกเกนจิวิญเญยยทุกนสนิสสติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ  จบ 
                         
             สนทิัสสนติกอาสวทุกนสนิทัสสนติกโนอาสวทุกะ  

            (๒๒. สนิทสัสนติกะ  ๑๔. อาสวทุกะ)         

                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                             อาสวบท         

           [๕๗๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ที่ไมใชอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม   อาศัยอาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                               
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  อาศัยอาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ    (วาระท่ี ๓-๔-๕) 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปปฏิฆ 
ธรรม    อาศัยอาสวธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                        
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๕๗๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
 

                                    โนอาสวบท   

           [๕๗๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม    ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ที่ไมใช 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม    ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๗๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
             สนทิัสสนติกอาสวทุกนสนิทัสสนติกโนอาสวทุกะ  จบ  
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           สนิทัสสนติกสาสวทุกนสนิทัสสนติกนสาสวทุกะ    

           (๒๒.สนิทัสสนติกะ  ๑๕.  สาสวทุกะ)  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                       สาสวบท          

           [๕๘๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  อาศัยสาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม   ที่ไมใชอนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  อาศัยสาสวธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสปั- 
ปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยสาสวธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๘๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
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                                       อนาสวบท    

           [๕๘๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสอัปปฏิฆธรรม เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ  
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัป-  
ปฏิฆธรรม   และธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม   ที่ไมใชอนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  อาศัยอนาสวธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๘๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๖  วาระ ฯลฯ                         
           สนิทสัสนติกสาสวทุกนสนิทัสสนติกนสาสทุกะ  จบ  
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                         สนิทัสสนติกอาสวสัมปยุตตทุกะ    
                      นสนิทัสสนติกนอาสวสัมปยุตตทุกะ         

 (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๑๖.  อาสวสัมปยุตตทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                               อาสวสัมปยุตตบท 
           [๕๘๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม   ที่เปนอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม   ที่เปนอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ    (วาระที่  ๓-๔-๕) 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอาสวสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม ทีไ่มใช 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม   

           [๕๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๖  วาระ  ฯลฯ 
 

                                  อาสววิปปยตุตบท 
           [๕๘๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาววิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม  ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๘๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ ฯลฯ 
สนิทัสสนติกอาสวสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนติกนอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ 
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                           สนิทัสสนติกอาสวสาสวทุกะ   
                         นสนิทัสสนติกนอาสวสาสวทุกะ 

   (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๑๗.  อาสวสาสวทุกะ)  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                 อาสวสาสวบท 
           [๕๘๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวะ     และไมใชอนาสวธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยอาสวะและสาสวธรรม  ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสวะ  และไมใชอนาสวธรรม  ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยอาสวะและสาสวธรรม   ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ    
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอาสวะ  และไมใชอนาสวธรรม  ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสวะ  และไมใช 
อนาสวธรรม   ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยอาสวะและ 
สาสวธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๘๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ  
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                                นอาสวสาสวบท   

           [๕๙๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนาสวะ    และไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสาสวะ 
แตไมใชอาสวธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนาสวะ   และไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสาสวะ 
แตไมใชอาสวธรรม  ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอนาสวะ   และไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม    ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    และธรรมท่ีไมใช 
อนาสวะ    และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    ที่ไมใชอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนสาสวะ  แตไมใชอาสวธรรม  ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม๑  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๙๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
  สนิทัสสนติกอาสวสาสวทุกนสนิทัสสนติกนอาสวสาสวทุกะ  จบ 
๑.  ม.  เปนอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม    
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                      สนิทัสสนติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ   
                  นสนิทัสสนติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 

(๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๑๘.  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

                         อาสวอาสวสัมปยุตตบท 
           [๕๙๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวะ    และไมใชอาสววิปปยุตต- 
ธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     อาศัยธรรมที่เปนอาสวะ 
และอาสวสัมปยุตตธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสวะ    และไมใชอาสววิปปยุตต- 
ธรรม    ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวะ 
และอาสวสัมปยุตตธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอาสวะ    และไมใชอาสววิปปยุตต- 
ธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และธรรมท่ีไมใชอาสวะ 
และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม       ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  
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อาศัยธรรมที่เปนอาสวะ  และอาสวสมัปยุตตธรรม  ที่เปนอนิทัสสน  
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๙๓] ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                         อาสวสมัปยุตตโนอาสวบท  

           [๕๙๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตะ    และไมใชธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรม 
ที่เปนอาสวสัมปยุตตะ  แตไมใชอาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๙๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
                         สนิทัสสนติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
                    นสนิทัสสนติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ จบ          
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                        สนิทัสสนติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ   
                    นสนิทัสสนติกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ  

(๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๑๙.  อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ) 
                                       ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                          อาสววปิปยุตตสาสวบท         

           [๕๙๖] ๑.  ธรรมทีเ่ปนอาสววิปปยุตตะ  แตไมใชสาสวธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตต- 
สาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ  แตไมใชสาสวธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ 
สาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกดิขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ  แตไมใชสาสวธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    และธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ 
แตไมใชสาสวธรรม   ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรม 
ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 732 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๕๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
 

                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                          อาสววปิปยุตตอนาสวบท 
           [๕๙๘] ๑.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ  แตไมใชอนาสวธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตต- 
อนาสวธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ  แตไมใชอนาสว- 
ธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีเปนอาสว- 
วิปปยุตตอนาสวธรรม  ทีเ่ปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย ฯลฯ 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนอาสววิปปยุตตะ  แตไมใชอนาสวธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     และธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ 
แตไมใชอนาสวธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรม 
ที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๙๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
                          สนิทัสสนติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 



                  นสนิทัสสนติกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 733 

                        สนิทัสสนติกฉโคฉกทุกะ  
                      นสนิทัสสนติกนฉโคฉกทุกะ   

 (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๒๐.   ๕๔. ฉโคจฉกทุกะ) 
                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                                สัญโญชนบท 
           [๖๐๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม   ทีไ่มใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยสัญโญชนธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                                      คันถบท         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม    ที่ไมใชอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม  อาศัยคันถธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                                        โอฆบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชโอฆธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม  อาศัยโอฆธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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                                         โยคบท   

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชโยคธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม   อาศัยโยคธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                                      นีวรณบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชนีวรณธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม อาศัยนีวรณธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                                     ปรามาสบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชปรามาสธรรม    ที่ไมใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม   อาศัยปรามาสธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
     สนิทัสสนติกฉโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกนฉโคจฉกทุกะ  จบ  
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                          สนิทัสสนติกสารัมมณทุกะ   
                       นสนิทัสสนติกนสารัมมณทุกะ 

               (๒๒.สนิทสัสนติกะ  ๕๕. สารัมมณทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                 ๑.  เหตุปจจยั 
                                   สารัมมณบท 
               [๖๐๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชสารมัมณธรรม   ที่ไมใชอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม   อาศัยสารัมมณธรรม  ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                          ๒.  ธรรมที่ไมใชสารมัมณธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยสารัมมธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
                          ๖.  ธรรมที่ไมใชสารมัมณธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม  ทีไ่มใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยสารัมมณธรรม  ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
        [๖๐๒]  ในเหตุปจจัย  ม ี๖  วาระ ฯลฯ  
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                                   อนารัมมณบท 
           [๖๐๓] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนารัมมณธรรม  ทีไ่มใชสนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยอนารัมมณธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ 
  

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๐๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 สนิทัสสนติกสารัมมณทุกสนิทัสสนติกนสารัมมณทุกะ  จบ 
 
           สนิทัสสนติกจิตตทุกนสนิทัสสนติกโนจิตตทุกะ 

         (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๕๖.  จิตตทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                         จิตตบท 
           [๖๐๕] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม  อาศัยจิตตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 737 

                       ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม     ที่ไมใชสนิทัสสนสัป-  
ปฏิฆธรรม   อาศัยจิตตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ  
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชจิตตธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  และธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม ที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยจิตตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๐๖]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                           โนจิตตบท 
           [๖๐๗]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม    ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม   ที่เปนอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๐๘]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
             สนทิัสสนติกจิตตทุกนสนิทัสสนติกโนจิตตทุกะ จบ  
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         สนิทัสสนติกเจตสิกทุกนสนิทัสสนติกนเจตสิกทุกะ  

         (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๕๗. เจตสิกทุกะ)  

                                 ปฏจิจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                     เจตสิกบท         

           [๖๐๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนอัป-  
ปฏิฆธรรม   อาศัยเจตสิกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม   อาศัยเจตสิกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ    
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม   และธรรมท่ีไมใชเจตสิกธรรม   ที่ไมใชอนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม   อาศัยเจตสิกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๖๑๐]  ในเหตุปจจัย มี  ๖  วาระ  ฯลฯ  
                                          ฯลฯ 
     สนิทัสสนติกเจตสิกทุกนสนิทัสสนติกนเจตสิกทุกะ  จบ 
 
                      สนิทัสสนติกจิตตสัมปยุตตทุกะ 
                    นสนิทัสสนติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ ๕๘.  จิตตสัมปยุตตทุกะ)         

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                               จิตตสัมปยุตตบท 
           [๖๑๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  
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                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชสนิ-  
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ ฯลฯ 
 สนิทัสสนติกจิตตสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
                                 สนทิัสสนติกจิตตสังสัฏฐทุกะ 
                              นสนทิัสสนติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ 

        (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ)         

                                            ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                        จิตตสังสัฏฐบท         

           [๖๑๓] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม    และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนอนิทสัสนอัป- 
ปฏิฆธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๑๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ ฯลฯ 
สนิทัสสนติกจิตตสังสัฏฐทุกนสนิทัสสนติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ  จบ  
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                           สนิทัสสนติกจิตสมุฏฐานทุกะ  
                       นสนิทัสสนติกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ  

   (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๖๐. จิตตสมุฏฐานทกุะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                  จิตตสมุฏฐานบท                 

           [๖๑๕] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม     ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๑๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๖  วาระ ฯลฯ 
 สนิทัสสนติกจิตตสมุฏฐานทุกนสนิทัสสนติกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ  จบ 
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                                 สนทิัสสนติกจิตตสหภูทุกะ   
                             นสนิทัสสนติกโนจิตตสหภูทุกะ 

       (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๖๑.  จิตตสหภูทุกะ)                 

                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

                                         จิตตสหภูบท 
           [๖๑๗] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสหภูธรรม  ทีไ่มใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม   อาศัยจิตตสหภูธรรม  ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๑๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ ฯลฯ 
      สนิทัสสนติกจิตตสหภูทุกนสนิทัสสนติกโนจิตตสหภูทุกะ  จบ          
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                           สนิทัสสนติกจิตตานุปริวัตติทุกะ  
                       นสนิทัสสนติกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ  

  (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๖๒.  จิตตานุปริวัตติทกุะ)         

                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                   จติตานุปรวิัตติบท         

           [๖๑๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตานุปริวัตติธรรม    ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรม  ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๖๒๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
 สนิทัสสนติกจิตตานุปริวัตติทุกนสนิทัสสนติกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ จบ  
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                       สนิทัสสนติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  
                  นสนิทัสสนติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 

 (๒๒. สนิทัสสนติกะ ๖๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ)  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                          จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานบท 
           [๖๒๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ที่ไมใช 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๒๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๖  วาระ  ฯลฯ 
                     สนิทัสสนติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ         
               นสนิทัสสนติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  จบ  
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                 สนิทัสสนติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภทูุกะ  
              นสนิทัสสนติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ  

 (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทกุะ)         

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                    จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูบท 
           [๖๒๓] ๑. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  ที ่
ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๖๒๔]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ 
                   สนิทัสสนติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 
           นสนทิัสสนติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ  จบ  
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               สนทิัสสนติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  
            นสนทิัสสนติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานปุริวัตติทุกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๖๕.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทกุะ)         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั 
               จติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติบท 
           [๖๒๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริ- 
วัตติธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   
                                             ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๖๒๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๖  วาระ  ฯลฯ 
             สนทิัสสนติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
      นสนิทัสสนติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  จบ          
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                         สนิทัสสนติกอัชฌัตติกทุกะ    
                      นสนิทัสสนติกนอัชฌัตติกทุกะ         

      (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๖๖. อัชฌัตติกทุกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                 อัชฌัตติกบท                 

           [๖๒๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม  ที่ไมใชอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม   อาศัยอัชฌัตติกธรรม  ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยอัขฌัตติกธรรม  ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ  
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอัชฌัตติกธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม  ที่ไมใชอนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยอัชฌัตติกธรรม  ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๖๒๘]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 
  

                                             พาหิรบท 
           [๖๒๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  อาศัยพาหิรธรรม ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๓๐]  ในเหตุปจจัย มี ๑๑ วาระ ฯลฯ 
     สนิทัสสนติกอัชฌัตติกทุกนสนิทัสสนติกนอัชฌัตติกทุกะ  จบ 
 
               สนทิัสสนติกอุปาทาทุกนสนิทัสสนติกนอุปาทาทุกะ 

               (๒๒.  สนทิัสสนติกะ  ๖๗.  อุปาทาทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                            อุปาทาบท 
           [๖๓๑] ๑. ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  อาศัยอุปาทาธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ         
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๖๓๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                 โนอุปาทาบท          

           [๖๓๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม   ที่ไมใช 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม   ที่เปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๖  วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  ที่ไมใช 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม   ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ. 
                      ๑๓.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม   ที่เปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม    ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๖ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๓๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๘  วาระ  ฯลฯ 
      สนิทัสสนติกอุปาทาทุกนสนิทัสสนติกนอุปาทาทุกะ จบ  
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                           สนิทัสสนติกอุปาทินนทุกะ  
                        นสนิทัสสนติกนอุปาทินนทุกะ 

      (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๖๘. อุปาทนินทุกะ)  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                    อุปาทินนบท                         

           [๖๓๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม   ทีไ่มใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม   อาศัยอุปาทินนธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม  ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยอุปาทินนธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอุปาทินนธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม  ทีไ่มใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยอุปาทินนธรรม   ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๓๖]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ  
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                                 ปญหาวาระ  

                                  อนุโลมนัย   

                           ๑. อารัมมณปจจัย    

                               อนุปาทินนบท                 

                       ๑.  อนุปาทินนธรรม   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เปนปจจัยแกธรรม    ที่ไมใชอนุปาทินนธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
 สนิทัสสนติกอุปาทินนทุกนสนิทัสสนติกนอุปาทินนทุกะ  จบ 
 
                     สนิทัสสนติกอุปาทานโคจฉกทุกะ 
                 นสนิทัสสนติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๖๙.-๗๔. อุปาทานโคจฉกะ)          

                                  ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                    อุปาทานบท 
           [๖๓๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยอุปาทานธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 



                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๓๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
สนิทัสสนติกอุปาทานโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ จบ  
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                           สนิทัสสนติกกิเลสโคจฉกทุกะ  
                        นสนิทัสสนติกโนกิเลสโคจฉกทุกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๗๕-๘๒. กิเลสโคจฉกทุกะ)  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         กิเลสบท 
           [๖๓๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกิเลสธรรม       ที่ไมใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม    อาศัยกิเลสธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๔๐]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ   ฯลฯ 
 สนิทัสสนติกกิเลสโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกโนกเิลสโคจฉกทุกะ  จบ  
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                          สนิทัสสนติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ   
                       นสนิทัสสนติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 

 (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                            ทัสสนเนนปหาตัพพบท                 

           [๖๔๑]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ที่ไมใช 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ที่เปนอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
                  [๖๔๒]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 

                                       ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                         นทัสสเนนปหาตัพพบท 
           [๖๔๓]  ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนน-  
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ปหาตัพพธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ-  
ธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม     ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    และธรรมท่ีไมใชธรรม 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม     ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๔๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
สนิทัสสนติกทัสสเนนปหาตัพพทุกนสนิทัสสนติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  จบ  
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                      สนิทัสสนติกภาวนายปหาตัพพทุกะ  
                  นสนิทัสสนติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ 

(๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๘๔.  ภาวนายปหาตัพพทุกะ)         

                                       ปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                            ภาวนายปหาตัพพบท         

           [๖๔๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม     ที่ไมใช 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม   ที่เปนอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนนวาระในอนโุลม         

           [๖๔๖]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                           นภาวนายปหาตัพพบท                 

           [๖๔๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรม    ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนาย-  
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ปหาตัพพธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ    
ปจจัย 
                                         ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๔๘]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
สนิทัสสนติกภาวนายปหาตัพพทุกนสนิทัสสนติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ  จบ 
 
                  สนิทัสสนติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
               นสนิทัสสนติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 

(๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ)                 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                               ปหาตัพพเหตุกบท         

           [๖๔๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     ที ่
ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกรรม 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๖๕๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ ฯลฯ 
 

                    นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท 
           [๖๕๑]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชธรรม    ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๕๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                    สนิทัสสนติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
               นสนิทัสสนติกนัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ          
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                สนิทัสสนติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ   
             นสนิทัสสนติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 

(๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ)                 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

                      ภาวนายปหาตัพพเหตุกบท 
           [๖๕๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม      ที ่
ไมใชอนทัสสนอัปปฏิฆธรรม     อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกรรม 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                     นภาวนายปหาตัพพเหตุกทกุะ 
           [๖๕๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรม     ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม    ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๖๕๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ 
                 สนิทัสสนติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
          นสนทิัสสนติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ 
 
         สนิทัสสนติกสวิตักกทุกนสนิทัสสนติก นสวิตักกทุกะ         

         (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๘๗. สวิตักกทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                     สวิตักกบท         

           [๖๕๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยสวิตักกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยสวิตักกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสวตัิกกธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสน-          
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สัปปฏิฆธรรม    อาศัยสวิตักกธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  
เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย  
                                           ฯลฯ         
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๕๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ   ฯลฯ 
 

                                      อวิตักกบท 
           [๖๕๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอวิตักกธรรม     ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม    อาศัยอวิตักกธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม     ทีไ่มใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยอวิตักกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม     ท่ีไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   และธรรมท่ีไมใชอวิตักกธรรม   ทีไ่มใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยอวิตักกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
      สนิทัสสนติกสวิตักกทุกนสนิทัสสนติกนสวิตักกทุกะ  จบ          
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          สนิทัสสนติกสวิจารทุกนสนิทัสสนติกนสวิจารทุกะ   

        (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๘๘.  สวิจารทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                      สวิจารบท 
           [๖๖๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสวิจารธรรม      ที่ไมใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม    อาศัยสวิจารธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๖๒]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                    อวิจารบท 
           [๖๖๓] ๑. ธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม     ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม    อาศัยอวิจารธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒. ธรรมทีไ่มใชอวิจารธรรม       ที่ไมใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม    อาศัยอวิจารธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม      ที่ไมใชสนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม    และธรรมท่ีไมใชอวิจารธรรม   ที่ไมใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม    อาศัยอวิจารธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๖๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
       สนิทัสสนติกสวิจารทุกนสนิทัสสนติกนสวิจารทุกะ  จบ           
 
           สนิทัสสนติกสัปปติกติกนสนิทัสสนติกนสัปปติกทุกะ 

             (๒๒.  สนิทสัสนติกะ  ๘๙.  สัปปติทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                            สัปปติบท         

           [๖๖๕]  ๑.  ธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม  ที่ไมใชอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม   อาศัยสัปปติกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยสัปปติกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  
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                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชสัปปติกธรรม     ทีไ่มใชสนิทัสสน-  
สัปปฏิฆธรรม  และธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม   ทีไ่มใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยสัปปติกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๖๖]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        อัปปติกบท 
           [๖๖๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยอัปปติกธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม    ที่ไมใชอนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยอัปปติกธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม   ทีไ่มใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยอัปปติกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
      สนิทัสสนติกสัปปติกทุกนสนิทัสสนติกนสัปปติกทุกะ จบ  
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                         สนิทัสสนติกปติสหคตทุกะ    
                       นสนิทัสสนติกนปติสหคตทุกะ 

      (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๙๐.  ปติสหคตบท)         

                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                   ปติสหคตบท 
           [๖๖๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชปติสหคตธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยปติสหคตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยปติสหคตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ   
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชปติปหคตธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  และธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม ที่ไมใชอนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยปติสหคตธรรม   ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
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                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม   

           [๖๗๐] ในเหตุปจจัย  ม ี๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      นปติสหคตบท 
           [๖๗๑]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชธรรม   ที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๗๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ ฯลฯ 
         สนิทัสสนติกปติสหคตทุกนสนิทัสสนติกนปติทุกะ  จบ  
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                             สนิทัสสนติกสุขสหคตทุกะ  
                          นสนิทัสสนติกนสุขสหคตทุกะ 

       (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๙๑. สุขสหคตทุกะ)  

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                   สขุสหคตบท 
           [๖๗๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม   ที่ไมใชอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยสุขสหคตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๗๔]  ในเหตุปจจัย มี  ๖ วาระ ฯลฯ 
 

                                    นสุขสหคตบท  

           [๖๗๕]  ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม  ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชสขุสหคตธรรม 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๖๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ  
 สนิทัสสนติกสุขสหคตทุกนสนิทัสสนติกนสุขสหคตทุกะ  จบ 
 
                      สนิทัสสนติกอุเบกขาสหคตทุกะ 
                    นสนิทัสสนติกนอุเบกขาสหคตทุกะ 

(๒๒.นสนิทัสสนติกะ  ๙๒. อุเบกขาสหคตทุกะ)                 

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                               อุเบกขาสหคตบท 
           [๖๗๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม     ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม   ที่เปนอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม    ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ (วาระที่  ๓-๕)  
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                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม     ที่ไมใชสนิ-  
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ที่ไมใช 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม ที่เปนอนทิัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๗๘]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                              นอุเบกขาสหคตบท 
           [๖๗๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชธรรม   ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคต- 
ธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                                         

           [๖๘๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
สนิทัสสนติกอุเบกขาสหคตทุกนสนิทัสสนติกนอุเบกขาสหคตทุกะ  จบ  
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                         สนิทัสสนติกกามาวจรทุกะ    
                        นสนิทัสสนติกนกามาวจรทุกะ 

    (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๙๓.  กามาวจรทุกะ)                 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                   กามาวจรบท 
           [๖๘๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม     ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยกามาวจรธรรม  ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๘๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                  นกามาวจรบท         

           [๖๘๓]  ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่ไมใช 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม  ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ   (วาระท่ี  ๒-๕)  
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                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชกามาวจรธรรม ที่ไมใช  
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    และธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจร- 
ธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจร- 
ธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๘๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ   ฯลฯ 
   สนิทัสสนติกกามาวจรทุกนสนิทัสสนติกนกามาวจรทุกะ  จบ 
 
                                 สนทิัสสนติกรูปาวจรทุกะ         
                               นสนทิัสสนติกนรูปาวจรทุกะ 

            (๒๒. สนิทสัสนติกะ  ๙๔. รูปาวจรทุกะ)         

                                         ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑.เหตุปจจัย 
                                            รปูาวจรบท 
           [๖๘๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม   ทีไ่มใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยรูปาวจรธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๖๘๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                   นรูปาวจรบท 
           [๖๘๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม   ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๖๘๘]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
     สนิทัสสนติกรูปาวจรทุกนสนิทัสสนติกนรูปาวจรทุกะ  จบ  
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                          สนิทัสสนติกอรูปาวจรทุกะ  
                       นสนิทัสสนติกนอรูปาวจรทุกะ 

   (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๙๕. อรูปาวจรทุกะ)          

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                    อรูปาวจรบท         

           [๖๘๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม   ทีไ่มใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยอรูปาวจรธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย             
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๙๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                       ปจจยาวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                       นอรูปาวจรบท 
           [๖๙๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม   ทีไ่มใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใชอรปูาวจรธรรม  ที่เปน 



อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                     ฯลฯ  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๖๙๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 สนิทัสสนติกอรูปาวจรทุกนสนิทัสสนติกนอรูปาวจรทุกะ  จบ 
 
                             สนิทัสสนติกปริยาปนนทุกะ 
                          นสนิทัสสนติกนปริยาปนนทุกะ 

      (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๙๖.  ปริยาปนนทุกะ)                 

                                     ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                    ปริยาปนนบท                         

           [๖๙๓] ๑.  ธรรมทีไ่มใชปริยาปนนธรรม  ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยปริยาปนนธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย         
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
               [๖๙๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
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                                      ปฏิจจวาระ    

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                   อปริยาปนนบท 
           [๖๙๕] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอปริยาปนนธรรม  ที่ไมใชอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม   อาศัยอปริยาปนนธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยอปริยาปนนธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ   (วาระท่ี  ๓-๕) 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอปริยาปนนธรรม ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม    และธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม    ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยอปริยาปนนธรรม     ที่เปนอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๙๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๖  วาระ  ฯลฯ 
 สนิทัสสนติกปริยาปนนทุกนสนิทัสสนติกนปริยาปนนทุกะ จบ 
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                             สนิทัสสนติกนิยยานิกทุกะ   
                         นสนิทัสสนติกนนติยยานิกทุกะ 

         (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๙๗. นิยยานิกทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑.เหตุปจจัย 
                                       นิยยานิกบท 
           [๖๙๗] ๑.  ธรรมทีไ่มใชนิยยานิกธรรม    ที่ไมใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม   อาศัยนิยยานิกธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๖๙๘]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                       อนิยยานิกบท 
           [๖๙๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนิยยานิกธรรม  ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยอนิยยานิกธรรม  ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 



                                                 ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 777 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๗๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ   
   สนิทัสสนติกนิยยานิกทุกนสนิทัสสนติกนนิยยานิกทุกะ  จบ 
 
               สนทิัสสนติกนิยตติกนสนิทัสสนติกนนิยตทุกะ         

             (๒๒.  สนิทสัสนติกะ  ๙๘. นิยตทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ                 

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           นิยตบท 
           [๗๐๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชนิยตธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยนิยตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๗๐๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ ฯลฯ  
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                                 ปจจยวาระ    

                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย         

                                   อนิยตบท 
           [๗๐๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม      ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม    อาศัยอนิยตธรรม    ทีเ่ปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ   
        

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๐๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
         สนิทัสสนติกนิยตทุกนสนิทัสสนติกนนิยตทุกะ  จบ 
 
          สนิทัสสนติกสอุตตรทุกนสนิทัสสนติกนสอุตตรทุกะ 

          (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๙๙. สอุตตรทุกะ) 
                                        ปจจยวาระ         

                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                          สอุตตรบท         

           [๗๐๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม     ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยสอตุตรธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 



เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๐๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ  
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                                       ปฏิจจวาระ   

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                        อนุตตรบท 
           [๗๐๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม     ที่ไมใชอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม   อาศัยอนตุตรธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
  

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๐๘]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
           สนิทสัสนติกสอุตตรทุกนสนิทัสสนติกนสอุตตรทุกะ จบ 
 
                    สนิทัสสนติกสรณทุกนสนิทัสสนติกนสรณทุกะ 

                  (๒๒.  สนทิัสสนติกะ  ๑๐๐.  สรณทุกะ) 
                                              ปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                                                 สรณบท 
           [๗๐๙]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชสรณธรรม       ที่ไมใชอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม     อาศัยสรณธรรม     ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 



เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                       ฯลฯ  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๗๑๐]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ   ฯลฯ 
 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                           อรณบท 
           [๗๑๑] ๑. ธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยอรณธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๑๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี ฯลฯ   สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                          ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                    ๑. อารัมมณปจจัย                                         

           [๗๑๓] ๑.  อรณธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เปน- 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 



           อนุโลมก็ดี  ปจจนียะก็ดี  อนุโลมปจจนียะก็ดี  ปจจนียานุโลมก็ด ี แหง 
ปญหาวาระ  ในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                              อนุโลมปจจนียติกทุกปฏฐาน  จบ  
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                      ๕. อนุโลมปจจนียติกติกปฏฐาน    
                 กสุลติกเวทนาติกนกุสลติกนเวทนาติกะ 

                    (๑.กุสลติกะ  ๑. เวทนาติกะ)         

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                       สุขายเวทนายสัมปยุตตบท                         

           [๗๑๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่ 
ไมใชกุศล  อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนกุศล   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
อกุศล    อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่เปนกุศล    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ    (วาระท่ี ๓-๔) 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  และธรรมท่ีไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๕  วาระ.  
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           [๗๑๕] ๖.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช  
อกุศล  อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่เปนอกุศล    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
กุศล    อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่เปนอกุศล    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ   (วาระที่ ๘-๙) 
                      ๑๐.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ท่ีไมใช 
กุศล  และธรรมท่ีไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๕ วาระ. 
           [๗๑๖] ๑๑.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม      ที ่
ไมใชกุศล     อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่เปนอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๑๒.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม      ที่ 
ไมใชอกุศล    อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่เปนอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๑๓.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม      ที่ 
ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ทีไ่มใช 
อกุศล  อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  และ 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๗๑๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๙  วาระ   ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. 
 

                                        ปจจนียนัย 
                                    ๑. นเหตุปจจัย 
           [๗๑๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ   เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ   ฯลฯ  
 

                               ๒.  นอารัมมณปจจัย         

           [๗๑๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
กุศล  อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอารัมมณปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ทีไ่มใช 
อกุศล    อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่เปนกุศล    เกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  และธรรมท่ีไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่เปนกุศล     เกิดขึ้น    เพราะ 
นอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ.  
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                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช  
อกุศล   อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่เปนอกุศล   เกดิขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย   มี  ๓  วาระ.  
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
กุศล   อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอพัยากตะ   เกดิขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ทีไ่มใช 
อกุศล  อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  เกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใช 
กุศล   และธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ   เกิดขึน้  เพราะ 
นอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ         

           [๗๒๐]  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๓ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 

                                     อนุโลมปจจนียนัย 
               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๗๒๑]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ...ฯลฯ  
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                                  ปจจนียานุโลมนัย    

             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม         

           [๗๒๒] เพราะนเหตุปจจัย  มอีารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ...ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี     ปจจยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สงัสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                       ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                          สุขายเวทนายสัมปยุตตบท 
           [๗๒๓] ๑.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่เปนกุศล   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย๑  ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           ในอารัมมณปจจัย มี ๑๘  วาระ 
           ปญหาวาระก็พึงใหพิสดาร. 
๑. นาจะเปนอารัมมณปจจยั.  
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                                   ปฏิจจวาระ    

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                  ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบท 
           [๗๒๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที ่
ไมใชอกุศล  อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ 
ไมใชกุศล   อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ    (วาระท่ี  ๓-๔) 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ท่ี 
ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ทีไ่มใช 
อกุศล   อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่เปนอกุศล   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                     

           [๗๒๕]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี  ๘ วาระ.  
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                                      ปจจนียนัย 
                                   ๑. นเหตุปจจัย 
           [๗๒๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่  
ไมใชกุศล    อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่เปนอัพยากตะ   
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ 
ไมใชอกุศล   อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่เปนอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ 
ไมใชกุศล  และธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใช 
อกุศล  อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
           [๗๒๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี  ปญหาวาระก็ดี พึงใหพิสดาร.  
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                                    ปฏิจจวาระ    

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑.เหตุปจจยั         

               อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตบท 
           [๗๒๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชกุศล  อาศัยอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๒๙]  ในเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ  ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารทุกวาระ. 
 
                           กุสลติกวิปากติกนกุสลติกนวิปากติกะ 

                            (๑. กุสลติกะ  ๒.  วิปากติกะ) 
                                              ปฏิจจวาระ         

                                               อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                                                วิปากบท 
           [๗๓๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม   ที่ไมใชกุศล    อาศัย 
วิปากธรรม   ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 



                                                       ฯลฯ          
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๗๓๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ ฯลฯ 
 

                                 วิปากธัมมบท 
           [๗๓๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
วิปากธัมมธรรม  ที่เปนกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม      ที่ไมใชอกศุล 
อาศัยวิปากธัมมธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  ที่ไมใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัยวิปากธัมมธรรม 
ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม      ที่ไมใชอกศุล 
อาศัยวิปากธัมมธรรม   ทีเ่ปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม ทีไ่มใชกุศล  อาศัย 
วิปากธัมมธรรม  ที่เปนอกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม  ทีไ่มใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  ที่ไมใชอกุศล   อาศัยวิปากธัมมธรรม 
ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๓๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
 

                         เนววิปากนวิปากธัมมบท  

           [๗๓๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม    ที่ไมใช 
กุศล    อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   ที่เปนอพัยากตะ    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ที่ไมใช 
อกุศล   อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ที่ไมใช 
กุศล    และธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   ทีเ่ปนอัพยากตะ   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๓๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                      กุสลติกวิปากติกนกุสลติกนวิปากติกะ  จบ  
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                                กุสลติกอุปาทินนติกะ 
                             นกุสลติกนอุปาทินนติกะ  

               (๑. กุสลติกะ  ๓. อุปาทินนติกะ)                  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                          อุปาทนินุปาทานิยบท 
           [๗๓๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม    ที่ไมใช 
กุศล  อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม    ที่ไมใช 
อกุศล   อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม   ที่เปนอัพยากตะ    เกิดขึ้น   
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชกุศล  
และธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม   ที่ไมใชอกุศล      อาศัย 
อุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๗๓๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
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                                      ปญหาวาระ   

                                        อนุโลมนัย 
                                  ๑. อารัมมณปจจัย         

                             อนุปาทินนุปาทานิยบท 
           [๗๓๘] ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่เปนกุศล   เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่ไมใชกุศล  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
                       ๒.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่เปนกุศล  เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่ไมใชอกุศล   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
                       ๓.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่เปนกุศล เปนปจจัย 
แกธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่ไมใชกุศล   และธรรม 
ที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่ไมใชอกุศล  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   มี  ๓ วาระ 
           ในอกศุลธรรม   มี  ๓ วาระ. 
           ในอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  ก็มี  ๓ วาระ เหมือนกัน 
                                                     ฯลฯ  
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                                   ปฏิจจวาระ   

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                    อนุปาทินนอนุปาทานิยบท         

           [๗๓๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไมใช 
กุศล  อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไมใช 
กุศล  อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  ที่เปนอัพยากตะ   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๔๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
        กุสลติกอุปาทินนติกนกุสลติกนอุปาทินนติกะ  จบ  
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             กุสลติกสังกิลิฏฐติกนกุสลติกนสังกิลิฏฐติกะ   

               (๑. กุสลติกะ  ๔.  สังกิลิฏฐติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                          สังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท         

           [๗๔๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม   ที่ไมใช 
อกุศล  อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๔๒] ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                           อสังกลิิฏฐสังกิเลติกบท 
           [๗๔๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังเลสิกธรรม   ที่ไมใช 
กุศล  อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนกุศล   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๔๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ  ฯลฯ  
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                                    ปจจยวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั  

                         อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท 
           [๗๔๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
อัพยากตะ  อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
กุศล    อาศัยอสังกิลิฏฐสงักิเลสิกธรรม    ที่เปนอัพยากตะ   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
อกุศล   อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  และธรรมท่ีไมใชอสงักิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ท่ีเปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
อกุศล และธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย  
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                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม   ที่ไมใช  
กุศล    และธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม                                        

           [๗๔๖]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ 
 

                                          ปฏิจจวาระ   

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                            อสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกบท         

           [๗๔๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอสังกลิิฏอสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใช 
กุศล  อาศัยอสังกิลิฏฐอสงักิเลสิกธรรม  ที่เปนกุศล   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
กุศล   อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 797 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๗๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
           กุสลติกสังกิลิฏฐติกนกุสลติกนสังกิลิฏฐติกะ  จบ 
 
                   กุสลติกสวิตักกติกนกุสลติกนสวิตักกติกะ 

                     (๑. กุสลติกะ  ๕. สวิตักกติกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                            สวิตักกบท 
           [๗๔๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม    ที่ไมใชกศุล 
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๕๐]  ในเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ คือ ในกุศล ม ี๕ วาระ  ในอกุศล 
มี ๕ วาระ  ในอัพยากตะ  มี ๓ วาระ. 
 

                                อวตัิกกวิจารมัตตบท 
           [๗๕๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไมใชกุศล  
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 798 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                              

           [๗๕๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓ วาระ ฯลฯ 
 

                                  อวตัิกกอวิจารบท 
           [๗๕๓] ๑. ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม    ที่ไมใชกศุล 
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม   ที่เปนกุศล    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓ วาระ. 
                       ๒. ธรรมทีไ่มใชอวิตักกอวิจารธรรม    ที่ไมใชกุศล 
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
                    กุสลติกสวิตักกติกนกุสลติกนสวิตักกติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 799 

                        กุสลติกปติติกนกุสลติกนปติติกะ   

                        (๑. กุสลติกะ  ๖. ปติติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจัย 
                                        ปติสหคตบท 
           [๗๕๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
ปติสหคตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๕  วาระ. 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๕๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓  วาระ ฯลฯ 
 

                                       สุขสหคตบท 
           [๗๕๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
สุขสหคตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๗๕๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๓  วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 800 

                            อุเบกขาสหคตบท    

           [๗๕๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ที่ไมใชกศุล 
อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม   ที่เปนกุศล    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๓ วาระ  ฯลฯ 
                    กุสลติกปติติกนกุสลติกนปติติกะ  จบ 
 
                    กุสลติกทัสสนติกนกุสลติกนทัสสนติกะ 

                     (๑. กุสลติกะ  ๗.  ทัสสนติกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                ทัสสเนนปหาตัพพบท                 

           [๗๖๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ที่ไมใช 
อกุศล  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 801 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม    

           [๗๖๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                     ปฏิจจวาระ    

                                      อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                             ภาวนายปหาตัพพบท 
           [๗๖๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม     ที่ไมใช 
อกุศล  อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม  ที่เปนอกุศล    เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย                           
                                               ฯลฯ  
             

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๖๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                                          ปจจยวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                          ๑.เหตุปจจัย 
                          เนวทสัสเนนปหาตัพพบท 
           [๗๖๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตะ อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปน 



อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 802 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม   

           [๗๖๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
                  กสุลติกทัสสนติกนกุสลติกนทัสสนติกะ  จบ 
 
                         กุสลติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 
                       นกุสลติกนทัสสเนนปาตัพพเหตุกติกะ 

   (๑. กุสลติกะ  ๘. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑.เหตุปจจัย 
                          ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท         

           [๗๖๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม  ที่ 
ไมใชอกุศล  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 803 

                      ภาวนายปหาตัพพเหตุกบท  

           [๗๖๙]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมทีไ่มใช 
อกุศล   อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่เปนอกุศล   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                                           ฯลฯ 
         

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๗๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

        เนวทสัสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกบท 
           [๗๗๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   ที่ไมใชกุศล    อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๗๗๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 804 

                                 ปจจยวาระ   

                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
        เนวทสัสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกบท         

           [๗๗๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ    อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ  
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๗๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ 
กุสลติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกนกุสลติกนทัสสนเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  จบ 
 
                  กสุลติกอาจยคามิติกนกุสลติกนอาจยคามิติกะ 

                     (๑. กุสลติกะ  ๙.  อาจยคามติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                        อาจยคามบิท         

           [๗๗๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม ทีไ่มใชกุศล  อาศัย 
อาจยคามิธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 



                                                   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 805 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๗๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                 อปจยคามิบท 
           [๗๗๗]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม  ที่ไมใชกุศล อาศัย 
อปจยคามิธรรม  ที่เปนกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๗๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                     เนวาจยคามินาปจยคามิบท         

           [๗๗๗]  ๑.  ธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    ที ่
ไมใชอัพยากตะ อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เปนอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                               ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 806 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๗๘๐] ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ ฯลฯ 
 
         กุสลติกอาจยคามิติกนกุสลติกนอาจยคามิติกะ  จบ 
 
                     กุสลติกเสกขติกนกุสลติกนเสกขติกะ 

                    (๑. กุสลติกะ  ๑๐.  เสกขติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                          เสกขบท 
           [๗๘๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม   ที่ไมใชกุศล     อาศัย 
เสกขธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มีมูล  ๒ มี ๖ วาระ. 
                                                  ฯลฯ 
 

                                            อเสกขบท 
           [๗๘๒]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
อเสกขธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 807 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๗๘๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                          เนวเสกขานาเสกขบท 
           [๗๘๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชเนวเสกขาเสกขธรรม    ที่ไมใช 
อัพยากตะ  อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
                กสุลติกเสกขติกนกุสลติกนเสกขติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 808 

                 กสุลติกปริตตติกนกุสลติกนปริตตติกะ   

                 (๑. กุสลติกะ  ๑๑.  ปริตตติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                       ปริตตบท 
           [๗๘๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม   ที่ไมใชกุศล   อาศัย 
ปริตตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๘๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                                      มหัคคตบท 
           [๗๘๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม  ที่ไมใชกุศล   อาศัย 
มหัคคตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๘๙]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ                          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 809 

                              ปฏิจจวาระ  

                               อนุโลมนัย  

                              ๑. เหตุปจจัย 
                               อัปปมาณบท 
           [๗๙๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัปปมาณธรรม ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
อัปปมาณธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                       ฯลฯ 
 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๙๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
             กุสลติกปริตตติกนกุสลติกนปริตตติกะ  จบ 
 
       กุสลติกปริตตารัมมณติกนกุสลติกนปริตตารัมมณติกะ 

         (๑. กุสลติกะ  ๑๒.  ปรติตารัมมณติกะ) 
                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                              ปริตตารัมมณบท 
           [๗๙๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม  ที่ไมใชกศุล 
อาศัยปริตตารัมมณธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 810 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๗๙๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ ฯลฯ 
 

                              มหคัคตารัมมณบท 
           [๗๙๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม  ที่ไมใชกุศล  
อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๙๕]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                                อัปปมาณารมัมณบท 
           [๗๙๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไมใชกศุล 
อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม  ที่เปนกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                                ฯลฯ  
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๙๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๖  วาระ ฯลฯ 
        กุสลติกปริตตารัมมณติกนกุสลติกนปริตตารัมมณติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 811 

                 กสุลติกหีนติกนกุสลติกนหีนติกะ  

               (๑. กุสลติกะ  ๑๓. หีนติกะ)  

                               ปฏจิจวาระ 
                                อนโุลมนัย 
                              ๑. เหตุปจจัย 
                                    หนีบท 
           [๗๙๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชหีนธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัยหีน- 
ธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                         ฯลฯ 
 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๙๙] ในเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ ฯลฯ 
 

                                    มชัฌิมบท 
           [๘๐๐]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชมัชฌิมธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ 
อาศัยมัชฌิมธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 812 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม           

           [๘๐๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๖  วาระ  ฯลฯ  
 

                                   ปณีตบท 
           [๘๐๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชปณีตธรรม   ที่ไมใชกุศล     อาศัย 
ปณีตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๐๓]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
                     กุสลติกหีนติกนกุสลติกนหีนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 813 

             กุสลติกมิจฉัตตติกนกุสลติกนมิจฉัตตติกะ   

             (๑. กุสลติกะ  ๑๔. มิจฉัตตติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                  มิจฉัตตติกบท 
           [๘๐๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม    ที่ไมใชอกุศล 
อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม  ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                   สมัมัตตนิยตบท 
           [๘๐๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสัมมัตตนิยตธรรม  ที่ไมใชกุศล 
อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 



                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๐๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓   วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 814 

                                 ปจจยวาระ   

                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                                   อนิยตบท 
           [๘๐๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ อาศัย 
อนิยตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๐๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
            กุสลติกมิจฉัตตติกนกุสลติกนมิจฉัตตติกะ  จบ 
 
         กุสลติกมัคคารัมมณติกนกุสลติกนมัคคารัมมณติกะ 

           (๑. กุสลติกะ  ๑๕.  มัคคารัมมณติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย         

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                 มัคคารัมมณบท 
           [๘๑๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชมัคคารมัมณธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
มัคคารัมมณธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 815 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๘๑๑]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                   มคัคเหตุกบท 
           [๘๑๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล อาศัย 
มัคคเหตุกธรรม  ที่เปนกศุล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                     มคัคาธิปตบิท 
           [๘๑๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
มัคคาธิปติธรรม  ที่เปนกศุล เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
         

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๑๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ ฯลฯ 
           กุสลติกมัคคารัมมณติกนกุสลติกนมัคคารัมมณติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 816 

               กุสลติกอุปปนนติกนกุสลติกนอุปปนนติกะ  

               (๑.  กุสลติกะ  ๑๖. อุปปนนติกะ)  

                                   ปญหาวาระ 
                                    อนุโลมนัย         

                              ๑. อารัมมณปจจัย 
                                   อนุปปนนบท 
           [๘๑๖] ๑.  อนุปปนนธรรม  ที่เปนกุศล    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชอนุปปนนธรรม  ที่ไมใชกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๑๗]  ในอารัมมณปจจัย มี ๑๘ วาระ ฯลฯ 
           อุปาทิธรรม  ก็เหมือนกับอนุปปนนธรรม. 
                  กสุลติกอุปปนนติกนกุสลติกนอุปนนติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 817 

                กสุลติกอตีตติกนกุสลติกนอตีตติกะ    

               (๑. กุสลติกะ  ๑๗  อตีตติกะ) 
                                ปญหาวาระ 
                                  อนุโลมนัย         

                            ๑. อารัมมณปจจัย 
                                      อตีตบท         

           [๘๑๘] ๑.  อตีตธรรม  ที่เปนกศุล  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช   
อตีตธรรม  ที่ไมใชกุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๑๙]  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑๘ วาระ ฯลฯ 
           อนาคตธรรม  ก็เหมือนกับอตีตธรรม. 
                    กุสลติกอตีตติกนกุสลติกนอตีตติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 818 

    กุสลติกอตีตารัมมณติกนกุสลติกนอตีตารัมมณติกะ    

       (๑. กุสลติกะ  ๑๘. อตีตารัมมณติกะ) 
                              ปฏิจจวาระ 
                                อนโุลมนัย 
                               ๑. เหตุปจจัย 
                            อตีตารัมมณบท 
           [๘๒๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม  ที่ไมใชกุศล  อาศัย 
อตีตารัมมณธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                        ฯลฯ 
 

               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๘๒๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                          อนาคตารัมมณบท 
           [๘๒๒] ๑. ธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม  ที่ไมใชกศุล 
อาศัยอนาคตารัมมณธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๘๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 819 

                             ปจจปุปนนารมัมณบท 
           [๘๒๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม    ทีไ่มใช  
กุศล  อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ    
ปจจัย                               
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๘๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี   ๙ วาระ  ฯลฯ 
            กุสลติกอตีตารัมมณติกนกุสลติกนอตีตารัมมณติกะ จบ 
 
                  กสุลติกอัชฌัตตติกนกุสลติกนอัขฌัตตติกะ 

                    (๑. กุสลติกะ  ๑๙. อัชฌัตตติกะ) 
                                        ปญหาวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                  ๑. อารัมมณปจจัย         

                                          อัชฌัตตบท 
                       ๑.  อัชฌัตตธรรม  ที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกอัชฌัตต-         
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั  ม ี๑๘  วาระ. 
 

                                            พหิทธาบท 
                       ๑.  พหิทธาธรรม   ที่เปนกุศล  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชพหิทธาธรรม  ที่ไมใชกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 



มี  ๑๘  วาระ. 
                   กุสลติกอัชฌตัตติกนกุสลติกนอัชฌัตตติกะ จบ                                  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 820 

                       กุสลติกอัชฌัตตารัมมณติกะ   
                    นกุสลติกนอัชฌัตตารัมมณติกะ 

        (๑. กุสลติกะ  ๒๐. อัชฌัตตารัมมณติกะ)                 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                               อัชฌัตตารัมมณบท         

           [๘๒๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม  ที่ไมใชกุศล 
อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๘๒๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
 

                                 พหิทธารัมมณบท 
           [๘๒๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม    ที่ไมใชกุศล 
อาศัยพหิทธารัมมณธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๒๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
   กุสลติกอัชฌัตตารัมมณติกนกุสลติกนอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 821 

              กุสลติกสนิทัสสนติกนกุสลติกนสนิทัสสนติกะ   

                (๑. กุสลติกะ ๒๑.  สนิทัสสนติกะ)                            

                                       ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                  ๑. อารัมมณปจจัย 
                              สนทิัสสนสัปปฏฆิบท                 

           [๘๓๐] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอัพยากตะ   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชอัพยากตะ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๓๑]  ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
           พึงกระทําการนับจํานวนวาระใหปรากฏท้ัง ๓  นัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 822 

                                     ปฏิจจวาระ   

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                           อนิทสัสนสัปปฏิฆบท                           

           [๘๓๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนกุศล 
อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
อกุศล       อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอัพยากตะ    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรมท่ีไมใชกุศล  
และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๓๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                              อนิทสัสนอัปปฏิฆบท 
           [๘๓๔]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม  ทีไ่มใชกุศล 
อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช  
อกุศล   อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนกุศล   เกิดขึ้น    เพราะ 
เหตุปจจัย  
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชอกุศล    อาศัย 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ที่เปนกุศล  เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย  
มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
อกุศล   อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
กุศล   อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอกุศล   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล  
และธรรมท่ีไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชอกุศล    อาศัย  
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอกุศล     เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
กุศล  อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนอัพยากตะ   เกิดขึน้  เพราะ 
เหตุปจจัย  
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                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช  
อกุศล   อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอัพยากตะ    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                       ๙.  ธรรมทีไ่มใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
กุศล   และธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล  อาศัย 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                      ๑๐.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
กุศล    อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนกุศล    และอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม ที่เปนอัพยากตะ   เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ 
(วาระที่ ๑๐-๑๑-๑๒) 
                      ๑๓.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
กุศล      อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอกุศล   และอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 
(วาระที่  ๑๓-๑๔-๑๕) 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๓๕]  ในเหตุปจจัย มี ๑๕  วาระ  ฯลฯ 
            กุสลติกสนิทัสสนติกนกุสลติกนสนิสทัสสนติกะ  จบ  
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                 เวทนาติกกุสลติกนเวทนาติกนกุสลติกะ   

                 (๒. เวทนาติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         กุศลบท         

           [๘๓๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล  ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตต-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชกศุล   ทีไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่เปนกุศล    ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
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                       ๕.  ธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมป-  
ยุตตธรรม    และธรรมท่ีไมใชกุศล    ทีไ่มใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล  ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชกุศล  ทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตต-    
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชกศุล   ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยตุตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชกุศล     ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมป-  
ยุตตธรรม,  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชกศุล  ที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม     อาศัยธรรมที่เปนกุศล    ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชกุศล ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนกุศล    ที่เปนอทุกขมสขุายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗  วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๓๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  
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                                      อกุศลบท      

           [๘๓๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม    อาศัยธรรมที่เปนอกุศล   ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๗  วาระ. 
                       ๘.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนทุกขาย-         
เวทนายสัมปยุตตธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ. 
                      ๑๕. ฯลฯ   อาศัยธรรมที่เปนอกุศล    ที่เปนอทุกขม- 
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๗ วาระ. 
           รวม ๒๑ วาระ 
 

                                    ปญหาวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                             ๑. อารัมมณปจจัย 
                                     อัพยากตบท 
           [๘๓๙] ๑.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ   ที่เปนสุขายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัพยากตะ     ที่ไมใชสุขาย- 
เวทนายสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๒๑ วาระ. 
           สําหรับบทที่วา   อัพยากตธรรมเกิดข้ึน  บทเดียวเทาน้ัน     มี  ๓ วาระ 
เมื่อเปลี่ยนแปลงไปตามแนวเวทนา    ได  ๒๑ วาระ    พึงแจกตามมูล      คือ 
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตอัพยากตมลู  ๑   อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตมูล ๑ 
                 เวทนาติกกุสลติกนเวทนาติกนกุสลติกะ  จบ  
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                    วิปากติกกุสลติกนวิปากติกนกุสลติกะ   

                    (๓. วิปากติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        กุศลบท         

           [๘๔๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนกุศล  ที่เปนวปิากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                                        อกุศลบท    

           [๘๔๒]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอกศุล      ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอกุศล  ที่เปนวิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๔๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
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                                   ปจจยวาระ    

                                   อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                   อัพยากตบท 
           [๘๔๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  ที่ไมใชเนววิปากนวิปาก- 
ธัมมธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอัพยากตะ  ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมม- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
         

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๔๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
                 วิปากติกกุสลติกนวิปากติกนกุสลติกะ  จบ 
 
                 อปุาทินนติกกุสลติกนอุปาทินนติกนกุสลติกะ 

                   (๔. อุปาทินนติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                                กุศลบท         

           [๘๔๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิย-         
ธรรม  อาศัยกุศลธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  



เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ.  
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                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชกุศล   ที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทา- 
นิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.   
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๔๗]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        อกุศลบท 
           [๘๔๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอกศุล   ที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิย- 
ธรรม    อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๘๔๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                      อัพยากตบท 
           [๘๕๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ   ที่ไมใชอุปาทินนุปาทา- 
นิยธรรม  อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         



           [๘๕๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
                  อุปาทินนติกกุสลติกนอุปาทินนติกนกุสลติกะ จบ          
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             สังกิลิฏฐติกกุสลติกนสังกิลิฏฐติกนกุสลติกะ    

                (๕. สังกิลิฏฐติกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                 ปฏจิจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                       กุศลบท         

           [๘๕๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิก- 
ธรรม     อาศัยกุศลธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชกุศล  ที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิก- 
ธรรม   อาศัยกุศลธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจยั   มี ๓ วาระ. 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๕๓]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      อกุศลบท 
           [๘๕๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิก- 
ธรรม     อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 



           [๘๕๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
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                                   ปจจยวาระ  

                                   อนุโลมนัย    

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                   อัพยากตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตธรรม   ที่ไมใชอสังกิลฏิฐ- 
สังกิเลสิกธรรม   อาศัยอัพยากตธรรม   ที่เปนอสงักิลิฏฐอสังกิเลสิก-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ   ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย   ม ี๖ วาระ 
            สังกลิิฏฐติกกุสลติกนสังกิลิฏฐติกนกุสลติกะ  จบ 
 
                    สวิตักกติกกุสลติกนสวิตักกติกนกุสลติกะ         

                      (๖. สวิตักกติกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท 
           [๘๕๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.                       
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชกุศลที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
อาศัยกุศลธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  ฯลฯ 



                                                   ฯลฯ 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๘๕๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๕  วาระ  ฯลฯ  
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                                       อกุศลบท      

           [๘๕๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชสวตัิกกสวิจารธรรม  
อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
           สวิตักกติกกุสลติกนสวิตักกติกนกุสลติกะ  จบ 
 
                        ปติติกกุสลติกนปติติกนกุสลติกะ 

                        (๗. ปติติกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท 
           [๘๖๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกุศล  ทีไ่มใชปติสหคตธรรม  อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๗  วาระ. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  อาศัย 
กุศลธรรม ทีเ่ปนสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ.  
           ในอุเบกขาสหคตบท  ม ี๗ วาระ  เหมือนกบัเวทนาติกะ. 
                        ปติติกกุสลติกนปติติกนกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 834 

            สนิทสัสนติกกุสลติกนสนิทัสสนติกนกุสลติกะ    

            (๒๒.  สนิทสัสนติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         กุศลบท                 

           [๘๖๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกุศล     ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม อาศัยกุศลธรรม ทีเ่ปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล    ที่ไมใชสนทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยกุศลธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้ เพราะ 
เหตุปจจัย  ฯลฯ  
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชกุศล     ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชกศุล  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
กุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๖๒]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ 
 

                                         อกุศลบท 
           [๘๖๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล    ที่ไมใชอนทิัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้  เพราะ 



เหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 835 

                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆ-  
ธรรม     อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ  
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอกุศล   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม    และธรรมท่ีไมใชอกุศล     ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอกุศลธรรนท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจยั       
                                       

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๖๔]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๖  วาระ. 
 

                                          ปจจยวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                          อัพยากตบท         

           [๘๖๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ      ที่ไมใชสนิทสสน- 
สัปปฏิฆธรรม      อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ      ที่ไมใชอนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม     อาศัยอัพยากตธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ    ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ ที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๖๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
             สนทิัสสนติกกุสลติกนสนิทัสสนติกนกุสลติกะ  จบ 
 
                สนิทัสสนติกเวทนาติกนสนิทัสสนติกนเวทนาติกะ 

               (๒๒.  สนทิัสสนติกะ ๒.  เวทนาติกะ) 
                                              ปฏิจจวาระ 
                                               อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                                 สุขายเวทนายสัมปยุตตบท         

           [๘๖๗]  ๑.  ธรรมที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที ่
ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ   
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๘๖๘]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                     ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบท 
           [๘๖๙]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ 
ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๗๐] ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตบท 
           [๘๗๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม     อาศัยอทุกขมสุขายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
ฯลฯ   
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๗๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ ฯลฯ 
            สนิทสัสนติกเวทนาติกนสนิทัสสนติกนเวทนาติกะ  จบ  
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           สนิทัสสนติกวิปากติกนสนิทัสสนติกนวิปากติกะ   

            (๒๒. สนิทสัสนติกะ  ๓. วิปากติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                          วิปากบท 
           [๘๗๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม   ที่ไมใชอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม  อาศัยวิปากธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๗๔]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      วิปากธัมมบท 
           [๘๗๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  ที่ไมใชอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยวิปากธัมมธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๘๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ  
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                    เนววิปากนวิปากธัมมบท  

           [๘๗๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ   
 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๘๗๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ 
    สนิทัสสนติกวิปากติกนสนิทัสสนติกนวิปากติกะ  จบ 
 
                           สนิทัสสนติกอุปาทินนติกะ 
                        นสนิทัสสนติกนอุปาทินนติกะ 

       (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๔.  อุปาทินนติกะ)                         

                                      ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                             อุปาทินนุปาทานิยบท         

           [๘๗๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม    ที่ไมใช 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม    ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๘๐]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ  
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                           อนุปาทินนอนุปาทานิยบท๑ 

           [๘๘๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม     ที่  
ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม  
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๘๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          ปญหาวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                            อนุปาทินนอนุปาทานิยบท 
                       ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิ-   
ฆธรรม   เปนปจจัยแกธรรม   ที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมมปจจัย 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย   มี  ๓ วาระ   ฯลฯ 
ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ. 
            สนิทสัสนติกอุปาทินนติกนสนิทัสสนติกอุปาทินนติกะ  จบ 
๑. ม. ไมมี.  
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                           สนิทัสสนติกสังกิลิฏฐติกะ 
                        นสนิทัสสนติกนสังกิลิฏฐติกะ 

        (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๕.  สังกิลิฏติกะ)           

                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                            สังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท 
           [๘๘๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม    ที่ไมใช 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม     ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๘๔]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ  
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                                   ปจจยวาระ    

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                        อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท                         

           [๘๘๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม    ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
         

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๘๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                         อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกบท 
           [๘๘๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม   ที่เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ   
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๘๘๘]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
  สนิทัสสนติกสังกิลิฏฐติกนสนิทัสสนติกนสังกิลิฏฐติกะ  จบ 
 
           สนิทัสสนติกสวิตักกติกนสนิทัสสนติกนสวิตักกติกะ 

             (๒๒. สนิทสัสนติกะ  ๖.  สวิตักกติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                   สวิตักกสวิจารบท 
           [๘๘๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม    ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม   ที่เปนอนิทัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๘๙๐]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ  
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                            อวิตักกวิจารมัตตบท 
           [๘๙๑]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม    ที่ไมใช  
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม   ที่เปนอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๙๒]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                อวตัิกกอวิจารบท 
           [๘๙๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม    ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม   ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๘๙๔] ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
                                                ฯลฯ  
          สนิทสัสนติกสวิตักกติกนสนิทัสสนติกนสวิตักกติกะ  จบ  
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                    สนิทัสสนติกอัชฌัตตารัมมณติกะ    
                  นสนิทัสสนติกนอัชฌัตตารัมมณติกะ 

 (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                              อัชฌตัตารัมมณบท 
           [๘๙๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม   ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยอัชณัตตารัมมณธรรม  ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ.      
               

                                  พหิทธารัมมณบท 
           [๘๙๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชพหิทธารัมมณธรรม    ที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยพหิทธารัมมณธรรม   ที่เปนอนทิัสสน-  
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                        ๒.  ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม    ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยพหิทธารัมมณธรรม   ที่เปนอนทิัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                                  
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                       ๓.  ธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม    ที่ไมใชอนิ-  
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยพหิทธารัมมณธรรม   ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ   
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชพหิทธารัมมณธรรม    ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม  ที่ไมใช 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยพหิทธารัมมณธรรม  ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏฆิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 
           ปญหาวาระก็พึงใหพิสดาร. 
 สนิทัสสนติกอัชฌัตตารัมมณติกนสนิทัสสนติกนอัชฌัตตารัมมณติกะ จบ 
                             อนุโลมปจจนียติกติกปฏฐาน  จบ  
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                       ๖.  อนุโลมปจจนียทุกทุกปฏฐาน   
                  เหตุทุกสเหตุกทุกนเหตุทุกนสเหตุกทุกะ 

                   (๑. เหตุทกุะ  ๑.  สเหตุกทุกะ)         

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                         สเหตุกบท 
           [๘๙๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม      ทีเ่ปนนเหตุธรรม 
อาศัยสเหตุกธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยสเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม     ที่เปนนเหตุ- 
อาศัยสเหตุกธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  เกิดขึน้    เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๙๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ.  
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                                   ปจจนียนัย 
                                ๑. นเหตุปจจัย  

           [๙๐๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสเหตุกธรรม     ที่ไมใชนเหตุธรรม    
อาศัยสเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
 

                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ         

           [๙๐๑]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                     ปญหาวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                       สเหตุกบท 
           [๙๐๒] ๑.  สเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
 

                              ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๙๐๓] ๑.  สเหตุกธรรมที่เปนเหตุธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสเหตุกธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย  
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                       ๒.  สเหตุกธรรมท่ีเปนเหตุธรรม   เปนปจจัยแกธรรม  
ที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย   
                       ๓.  สเหตุกธรรมที่เปนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสเหตุกธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม   และธรรมท่ีไมใชสเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย             
                       ๔.  สเหตุกรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสเหตุกธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย                                                         
                       ๕.  สเหตุกธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                       ๖.  สเหตุกธรรมาที่เปนนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสเหตุกธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม   และธรรมท่ีไมใชสเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๐๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ     ในอารัมมณปจจัย  มี  ๖ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
           ปญหาวาระพึงใหพิสดาร.  
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                                  ปฏิจจวาระ     

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                    อเหตุกบท   

           [๙๐๕] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอเหตุกธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยอเหตุกธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยอเหตุกธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม    เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.   
                                                 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๐๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๔ วาระ  ฯลฯ 
                 เหตุทุกสเหตุทุกนเหตุทุกนสเหตุกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 851 

         เหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ  

             (๑. เหตุทุกะ  ๒. เหตุสมัปยุตตทุกะ)  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                  เหตุสัมปยุตตบท         

           [๙๐๗] ๑.  ธรรมทีไ่มใชเหตุสัมปยุตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓  วาระ.                                                                          
           เหมือนกับสเหตุกะ 
 

                                     เหตุวิปปยุตตบท 
           [๙๐๘] ๑.  ธรรมทีไ่มใชเหตุวิปปยุตตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม   ที่ไมใชนเหตุ- 
ธรรม  อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๐๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๔  วาระ  ฯลฯ 
          เหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 852 

       เหตุทุกเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ  

         (๑. เหตุทุกะ  ๓.  เหตุสเหตุกทุกะ) 
                               ปฏจิจวาระ 
                                 อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                               เหตุสเหตุกบท 
           [๙๑๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม  และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม 
ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                         

           [๙๑๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ  ฯลฯ 
 

                                  สเหตุกนเหตุบท 
           [๙๑๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุธรรม 
ที่เปนธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แต 
ไมใชเหตุธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
          เหตุทุกเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ                  
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                         เหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ   
                      นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 

       (๑. เหตุทุกะ  ๔. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                            เหตุเหตุสัมปยุตตบท 
           [๙๑๔] ๑.  ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม   และไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม    และเหตุ- 
สัมปยุตตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๙๑๕]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                              เหตุสัมปยุตตนเหตุบท 
           [๙๑๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชเหตุวิปปยุตตธรรม  และไมใชนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม  แต 
ไมใชเหตุธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๙๑๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
 เหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ จบ 
 
             เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ         

                (๑. เหตุทุกะ  ๕.  นเหตุสเหตุกทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                      นเหตุสเหตุกบท         

           [๙๑๘] ๑.  ธรรมทีไ่มใชเหตุธรรม    และไมใชสเหตุกธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 

                                         นเหตุอเหตุกบท 
               [๙๒๐]  ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แตเปนอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม                                 

           [๙๒๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
   เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ  จบ 
 
               เหตุทุกสัปปจจยทุกนเหตุทุกนสัปปจจยทุกะ 

                 (๑. เหตุทุกะ   ๖. สัปปจจยทกุะ)   

                                       ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                   ๑. อารัมมณปจจัย         

                                         สัปปจจยบท 
           [๙๒๒] ๑.  อัปปจจยธรรมที่เปนนเหตุธรรม     เปนปจจัยแก-  
ธรรม  ที่ไมใชอัปปจจยธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  ฯลฯ 
                       ๒.  ฯลฯ   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๓.  ฯลฯ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
ที่เปนเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอัปปจจยธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม    

           [๙๒๓]  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
           อสังขตบท  (ในสังขตทุกะท่ี ๗)  ก็เหมือนกบัอัปปจจยธรรม  ฯลฯ 
         เหตุทุกสัปปจจยทุกนเหตุทุกนสัปปจจยทุกะ  จบ 
 
             เหตุทุกสนิทัสสนทุกนเหตุทุกนสนิทัสสนทุกะ 

                (๑. เหตุทุกะ  ๘.  สนิทัสสนทุกะ) 
                                     ปญหาวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                               ๑. อารัมมณปจจัย         

                                      สนิทัสสนบท 
           [๙๒๔] ๑.  สนิทสัสนธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม    เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                       ๒.  ฯลฯ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๓.  ฯลฯ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนธรรม  ที่ไมใชนเหตุ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย  
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                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๙๒๕]  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                     อนิทัสสนบท 
           [๙๒๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยอนิทัสสนธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๒๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
            เหตุทุกสนิทัสสนทุกนเหตุทุกนสนิทัสสนทุกะ  จบ 
 
                   เหตุทุกสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกะ         

                     (๑.  เหตุทุกะ  ๙.  สัปปฏฆิทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                           สัปปฏฆิบท 
           [๙๒๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  ทีเ่ปนนเหตุธรรม         
อาศัยสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๙๒๙]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  
 

                                        อัปปฏิฆบท 
           [๙๓๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัปปฏฆิธรรม      ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๓๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                 เหตุทุกสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกนสัปปฏฆิทุกะ  จบ 
 
                               เหตุทุกรูปทุกนเหตุทุกนรูปทุกะ 

                              (๑. เหตุทุกะ  ๑๐. รูปทกุะ) 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                                                    รปูบท                         

           [๙๓๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชรูปธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัย 
รูปธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 859 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๙๓๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                           อรูปบท 
           [๙๓๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอรูปธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย 
อรูปธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๓๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
                            เหตุทุกรูปทุกนเหตุทุกนรูปทุกะ  จบ 
 
                             เหตุทุกโลกิยทุกนเหตุทุกนโลกิยทุกะ 

                            (๑. เหตุทุกะ  ๑๑.  โลกิยทุกะ) 
                                              ปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                             ๑. เหตุปจจัย 
                                                   โลกิยบท 
           [๙๓๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชโลกิยธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยโลกิยธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๙๓๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  
 

                                  โลกุตตรบท 
           [๙๓๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยโลกุตตรธรรม  ที่เปนเหตุธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ         
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๓๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                   เหตุทุกโลกิยทุกนเหตุทุกนโลกิยทุก  จบ 
 
                               เหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ         
                             นเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกะ 

           (๑. เหตุทุกะ  ๑๒. เกนจิวิญเญยยทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                 เกนจิวิญเญญยยบท 
           [๙๔๐ ๑. ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 



                                                  ฯลฯ          
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                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๙๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ฯลฯ 
 

                                เกนจินวิญเญยยบท 
           [๙๔๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม   ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  อาศัยเกนจินวิญเญยยธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๙๔๓]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ                        
        เหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกะ  จบ 
 
                          เหตุทุกอาสวทุกนเหตุทุกโนอาสวทุกะ 

                          (๑. เหตุทุกะ  ๑๓. อาสวทุกะ) 
                                             ปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                                 อาสวบท 
           [๙๔๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
อาสวธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                                       ฯลฯ  
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๙๔๕]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ  
 

                                โนอาสวบท 
           [๙๔๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม     ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                         ฯลฯ  
 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๙๔๗]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
               เหตุทุกอาสวทุกนเหตุทุกโนอาสวทุกะ  จบ         
 
                     เหตุทุกสาสวทุกนเหตุทุกนสาสวทุกะ 

                     (๑. เหตุทุกะ  ๑๔. สาสวทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                           สาสวบท 
           [๙๔๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยสาสวธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม           

           [๙๔๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                                     โนอาสวบท 
           [๙๕๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนาสวธรรม       ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยอนาสวธรรม  ที่เปนเหตุธรรม.   เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ         
         

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๕๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
                    เหตุทุกสาสวทุกนเหตุทุกนสาสวทุกะ จบ 
 
                                   เหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ 
                                นเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกะ 

              (๑.  เหตุทุกะ  ๑๕.  อาสวสัมปยุตตทุกะ) 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                      อาสวสัมปยุตตบท         

           [๙๕๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
                                                       ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 864 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๙๕๓]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                               อาสววิปปยุตตบท 
           [๙๕๔]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม    ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม   ทีเ่ปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๙๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
         เหตุทุกอาสวสัมปยุตตนเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกะ จบ 
 
                 เหตุทุกอาสวสาสวทุกนเหตุทุกนอาสวสาสวทุกะ 

                     (๑. เหตุทุกะ  ๑๖. อาสวสาสวทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                     อาสวสาสวบท 
           [๙๕๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม     อาศัยธรรมที่เปนอาสวธรรม     และสาสวธรรม 
ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 



                                                 ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 865 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๙๕๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
 

                                  สาสวโนอาสวบท   

           [๙๕๘]  ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม   และไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสาสวะ แตไมใช 
อาสวธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๙๕๙]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
            เหตุทุกอาสวสาสวทุกนเหตุทุกนอาสวสาสวทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 866 

                      เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ    
                    นเหตุทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 

      (๑. เหตุทุกะ  ๑๗.  อาสวสัมปยุตตทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                            อาสวสัมปยุตตบท 
           [๙๖๐]  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   และไมใชอาสววิปปยุตต- 
ธรรม     เปนนเหตุธรรม   อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวธรรม    และอาสว- 
สัมปยุตตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๖๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                       อาสวสมัปยุตตโนอาสวบท 
               [๙๖๒]  ธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตะ      และไมใชธรรมที ่
ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมป- 
ยุตตธรรม  แตไมใชอาสวธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย      
                                               ฯลฯ 
 



                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
               [๙๖๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 867 

                         เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ    
                      นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ 

   (๑.  เหตุทุกะ  ๑๘.  อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ)                 

                                        ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                           อาสววิปปยุตตสาสวบท 
           [๙๖๔] ๑.  ธรรมทีเ่ปนอาสววิปปยุตตะ  แตไมใชสาสวธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           เหมือนกับโลกิยทกุะ 
 

                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                          ๑.เหตุปจจัย 
                           อาสววิปปยุตตอนาสวบท 
           [๙๖๕] ๑.   ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตต  แตไมใชอนาสว- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสว- 
ธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 868 

                       ๒.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ      แตไมใชอนาสว- 
ธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสว- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                       ๓.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตะ      แตไมใชอนาสว- 
ธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสว- 
ธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  และธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๖๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวนเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ  จบ 
         
                                 เหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ 
                             นเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ 

         (๑. เหตุทุกะ  ๑๙-๒๔.  สัญโญชนโคจฉกทุกะ)                 

                                            ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                          สัญโญชนบท 
           [๙๖๗] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยสัญโญชนธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 869 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๙๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 เหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกนเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ  จบ  
 
          เหตุทกุคันถโคจฉกทุกนเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกะ 

       (๑. เหตุทุกะ  ๒๕.-๓๐.  คันถโคจฉกทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        คันถบท 
           [๙๖๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย 
คันถธรรม  ที่เปนเหตุ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๗๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
        เหตุทุกคันถโคจฉกทุกนเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 870 

            เหตุทุกโอฆโคจฉกทุกนเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกะ    

          (๑. เหตุทุกะ  ๓๑.-๓๖. โอฆโคจฉกทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        โอฆบท 
           [๙๗๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชโอฆธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย 
โอฆธรรม  ที่เปนเหตุธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๙๗๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
            เหตุทุกโอฆโคจฉกทุกนเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 871 

            เหตุทุกโยคโคจฉกทุกนเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกะ  

        (๑. เหตุทุกะ  ๓๗-๔๒.  โยคโคจฉกทุกะ)  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                            โยคบท 
           [๙๗๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชโยคธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย 
โยคธรรม  ทีเ่ปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๙๗๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
           เหตุทุกโยคโคจฉกทุกนเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกะ  จบ 
                                  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 872 

                             เหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกะ    
                         นเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกะ 

   (๑. เหตุทุกะ  ๔๓-๔๘. นีวรณโคจฉกทุกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                     นีวรณบท 
           [๙๗๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยนีวรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
    เหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกนเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 873 

                           เหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกะ   
                       นเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกะ 

   (๑. เหตุทุกะ  ๔๙.-๕๓. ปรามาสโคจฉกทุกะ)         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                      ปรามาสบท 
           [๙๗๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยปรามาสธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๗๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
    เหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกนเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 874 

               เหตุทุกสารัมมณทุกนเหตุทุกนสารัมมณทุกะ    

                 (๑. เหตุทุกะ  ๕๔. สารัมมณทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                     สารัมมณบท 
           [๙๗๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสารัมมณธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยสารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๙๘๐]  ในเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                     อนารัมมณบท    

           [๙๘๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอนารัมมณธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยอนารัมมณธรรม  ทีเ่ปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๘๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
                 เหตุทุกสารัมมณทุกนเหตุทุกนสารัมมณทุกะ  จบ           



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 875 

               เหตุทุกจิตตทุกนเหตุทุกโนจิตตทุกะ   

              (๑. เหตุทุกะ  ๕๕. จิตตทุกะ) 
                                ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                                     จติตบท 
           [๙๘๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัย 
จิตตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๘๔] ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                    โนจิตตบท 
           [๙๘๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๘๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
                     เหตุทุกจิตตทุกนเหตุทุกโนจิตตทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 876 

                        เหตุทุกเจตสิกทุกนเหตุทุกนเจตสิกทุกะ  

                        (๑. เหตุทุกะ  ๕๖. เจตสิกทุกะ) 
                                            ปฏิจจวาระ   

                                             อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                                               เจตสกิบท 
           [๙๘๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศยเจตสิกธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตปุจจัย 
                                                     ฯลฯ 
 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๙๘๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                             อเจตสกิบท 
        [๙๘๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชอเจตสิกธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยอเจตสิกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                                ฯลฯ 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๙๙๐] ในเหตุปจจัย  ม ี๓  วาระ  ฯลฯ 
                          เหตุทุกเจตสิกทุกนเหตุทุกนเจตสิกทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 877 

        เหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกะ           

          (๑. เหตุทุกะ   ๕๗. จิตตสัมปยุตตทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                  จิตตสัมปยุตตบท         

           [๙๙๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสัมปยุตตธรรม    ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม   อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ     
            

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๙๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                 จิตตวิปปยุตตบท 
           [๙๙๓] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตวิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชนเหตุ- 
ธรรม  อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๙๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 



        เหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 878 

          เหตุทกุจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกะ  

             (๑. เหตุทุกะ  ๕๘. จิตตสังสัฏฐทุกะ)          

                                      ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                     จติตสังสัฏฐบท 
           [๙๙๕] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  
อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม   ที่เปนเหตุธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม    ที่ไมใชนเหตุ- 
ธรรม  อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม    เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๙๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
           เหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 879 

   เหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ  

       (๑. เหตุทุกะ  ๕๙.  จิตตสมุฏฐานทกุะ)   

                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                               จิตตสมุฏฐานบท         

           [๙๙๗] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่เปนเหตุธรรม    เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๙๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                  โนจิตตสมุฏฐานบท 
           [๙๙๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชธรรมทีไ่มใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่ 
ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
        เหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 880 

          เหตุทกุจิตตสหภูทุกนเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกะ  

            (๑. เหตุทุกะ  ๖๐. จิตตสหภูทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                      จิตตสหภูบท 
           [๑๐๐๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยจิตตสหภูธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม                 

           [๑๐๐๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ ฯลฯ 
 

                                      โนจิตตสหภูบท 
           [๑๐๐๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ที่ 
ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชจติตสหภูธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๐๔]  ในเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ ฯลฯ 
              เหตุทุกจิตตสหภูทุกนเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกะ  จบ  
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                            เหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ    
                        นเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ 

         (๑. เหตุทุกะ  ๖๑. จิตตานุปริวัตติทุกะ)                 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                จิตตานุปริวตัติบท         

           [๑๐๐๕]  ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  ที่เปนนเหตุ- 
ธรรม  อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรม  ที่เปนเหตุธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  
                                                 ฯลฯ 
         

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๑๐๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                  โนจิตตานุปริวัตติบท 
           [๑๐๐๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                     ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 882 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๐๐๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
     เหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกนเหตุทุกโนจิตตนุปริวัตติทุกะ  จบ 
  
                         เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 
                     นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 

   (๑. เหตุทุกะ  ๖๒.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ)                 

                                          ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                              จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานบท 
           [๑๐๐๙] ๑. ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  ที่เปนเหตุธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม         

           [๑๐๑๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 883 

                   โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานบท  

           [๑๐๑๑]  ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏสมุฏฐาน- 
ธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  จบ 
 
                           เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 
                        นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 

     (๑. เหตุทุกะ  ๖๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ)         

                                           ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                           จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูบท         

           [๑๐๑๓] ๑.  ธรรมทีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที ่
เปนนเหตุธรรม  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  ที่เปนเหตุ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
                                                         ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 884 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๑๐๑๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                   โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูบท 
           [๑๐๑๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- 
สหภูธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานสหภูธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๑๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
                         เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 
                  นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ  จบ  
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                 เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  
              นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 

(๑. เหตุทกุะ  ๖๔.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปรวิัตติทุกะ)         

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย  

                                   ๑.เหตุปจจัย 
             จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติบท 
           [๑๐๑๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม 
ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
  

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๑๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

               โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติบท 
           [๑๐๑๙]  ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานา- 
นุปริวัตติธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานานปุริวัตติธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                                   ฯลฯ  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๐๒๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ ฯลฯ 
                                          ฯลฯ  
           พึงจําแนกนัยใหพิสดาร  (ระหวางทุกะท่ี  ๖๕-๘๑) 
               เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
      นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  จบ 
 
                         เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
                       นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 

    (๑. เหตุทุกะ  ๘๒. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ)                 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                           ทัสสเนนปหาตัพพบท          

           [๑๐๒๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๒๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ          
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                     นทัสสเนนปหาตัพพบท   

           [๑๐๒๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชทสัสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  เหมือนกัน 
                                           ฯลฯ 
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  จบ 
 
                     เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                    นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุทุกะ 

  (๑. เหตุทุกะ   ๘๓.  ทัสสนปหาตัพพเหตุกทุกะ) 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                             ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท         

           [๑๐๒๔] ๑.  ธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่ 
ไมใชเหตุธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ที่เปนเหตุธรรม  ฯลฯ  มี ๓  วาระ  เหมือนกัน.  
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                 นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท  

           [๑๐๒๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ-   
เหตุกธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหา-  
ตัพพเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๒๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ 
 
                   เหตุทุกสรณทุกนเหตุทุกนสรณทุกะ 

                  (๑. เหตุทุกะ  ๙๙. สรณทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         สรณบท         

           [๑๐๒๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย 
สรณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม      ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยสรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย  
สรณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  และสรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                                   

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๑๐๒๘]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 

                                      ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          อรณบท         

           [๑๐๒๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยอรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           [๑๐๓๐] ๒.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม     ที่ไมใชนเหตุธรรม 
อาศัยอรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม และ 
ธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  อาศัยอรณธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๓๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ ฯลฯ 
                       เหตุทุกสรณทุกนเหตุทุกนสรณทุกะ  จบ  
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                     สเหตุกทุกเหตุทุกนสเหตุทุกนเหตุทุกะ  

                     (๒. สเหตุกทุกะ  ๑. เหตุทุกะ)  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท 
           [๑๐๓๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     ที่ไมใชสเหตุกธรรม  
อาศัยเหตุธรรม ที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม    ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๓๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖ วาระ   ฯลฯ 
 

                                            นเหตุบท  

           [๑๐๓๔]  ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม ที่เปนสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ    

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๓๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                     สเหตุกทุกเหตุทุกนสเหตุกทุกนเหตุทุกะ  จบ  
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        เหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ   

           (๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ)  

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                       เหตุบท         

           [๑๐๓๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    ที่ไมใชเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม   อาศัยเหตุธรรม  ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม    เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม    ที่ไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม    อาศัยเหตุธรรม  ที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๓๗]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ   ฯลฯ 
  

                                        นเหตุบท 
           [๑๐๓๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  
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               การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๑๐๓๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
เหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
         เหตุสเหตุกทุกเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกะ         

             (๔. เหตุสเหตุกทุกะ ๑. เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          เหตุบท 
           [๑๐๔๐] ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชอเหตุก- 
ธรรม    อาศัยเหตุธรรม   ที่เปนเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ฯลฯ 
 

                                          นเหตุบท 
           [๑๐๔๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม    ที่ไมใชอเหตุกธรรม 
และไมใชนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใช 
เหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม    

           [๑๐๔๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
     เหตุสเหตุกทุกเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                          เหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ 
                        นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ 

         (๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ ๑. เหตุทุกะ)                  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท 
           [๑๐๔๔] ๑.  นเหตุธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชเหตุ- 
วิปปยุตตธรรม  อาศัยเหตุธรรมที่เปนเหตุธรรม   และเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๔๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  
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                                     นเหตุบท   

           [๑๐๔๖]  ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชนเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม  และไมใชนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนเหตุสัมปยุตต- 
ธรรม  แตไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๔๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
 เหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                  สปัปจจยทุกเหตุทุกนสัปปจจยทุกนเหตุทุกะ 

                    (๗. สัปปจจยทุกะ๑  ๑. เหตุทุกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                                เหตุบท 
           [๑๐๔๘]  ๑. นเหตุธรรม  ที่ไมใชอัปปจจยธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรม  ที่เปนอนิทัสสนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
๑.  ๖.  นเหตุสเหตุกทุกะ  ไมแสดง            
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                                      นเหตุบท   

           [๑๐๕๐]  ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนสปัปจจยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๕๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
           ๘.  สงัขตทุกะ  ก็เหมือนกับสัปปจจยทุกะ 
          สัปปจจยทุกเหตุทุกนสัปปจจยทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
              สนทิัสสนทุกเหตุทุกนสนิทัสสนทุกนเหตุทุกะ 

                  (๙. สนิทัสสนทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                             เหตุบท 
           [๑๐๕๒]  ๑. นเหตุธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรม  ที่เปนอนิทัสสนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๕๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ          
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                                     นเหตุบท                           

           [๑๐๕๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม      ที่ไมใชสนิทัสสน- 
ธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนอนิทัสสนธรรม  เกดิขึ้น  เพราะ  
เหตุปจจัย  
 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
       สนิทัสสนทุกเหตุทุกนสนิทัสสนทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
               สัปปฏิฆทุกเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกะ 

                (๑๐. สัปปฏฆิทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                       เหตุบท         

           [๑๐๕๖] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรม  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๕๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 897 

           [๑๐๕๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  
อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนอปัปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

              การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๑๐๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
       สัปปฏิฆทุกเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                    รูปทุกเหตุทุกนรูปทุกนเหตุทุกะ 

                   (๑๑. รูปทกุะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย                 

                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                      เหตุบท 
           [๑๐๖๐]  ๑. นเหตุธรรม  ที่ไมใชอรูปธรรม   อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนอรูปธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๖๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ          
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                                       นเหตุบท   

           [๑๐๖๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชรูปธรรม อาศัย 
นเหตุธรรม  ที่เปนรูปธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ      
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอรูปธรรม  อาศัย 
นเหตุธรรม  ที่เปนอรูปธรรม  เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๖๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                       รูปทุกเหตุทุกนรูปทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                        โลกิยทุกเหตุทุกนโลกิยทุกนเหตุทุกะ 

                      (๑๒. โลกิยทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                               เหตุบท 
           [๑๐๖๔] ๑. นเหตุธรรม  ที่ไมใชโลกุตตรธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรม  ที่เปนโลกิยธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ. 
                         ๒.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชโลกุตตรธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรม  ที่เปนโลกุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย มี ๓  วาระ.          
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                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๑๐๖๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๔ วาระ  ฯลฯ 
 

                                       นเหตุบท 
           [๑๐๖๖]  ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชโลกุตตรธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนโลกิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑ 
วาระ. 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม     ที่ไมใชโลกิยธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม    ที่เปนโลกุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ  ฯลฯ 
                       โลกิยทุกเหตุทุกนโลกยิทุกนเหตุทุกะ  จบ                                         
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                เกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุก  

                                     นเหตุทุกะ   

           (๑๓.  เกนจิวิญเญยยทกุะ  ๑.  เหตุทุกะ)         

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท         

           [๑๐๖๘] ๑.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  อาศัย 
เหตุธรรม  ทีเ่ปนเกนจิวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓ 
วาระ. 
                         ๔.  มเหตุธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม   อาศัย 
เหตุธรรม    ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  นเหตุธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม     อาศัย 
เหตุธรรม    ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม      และเหตุธรรมที่เปนเกนจิ- 
นวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ  
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                                     นเหตุบท   

           [๑๐๗๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชเกนจิวิญเญยย- 
ธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย        
                                                   

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๗๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
  เกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                  อาสวทุกเหตุทุกโนอาสวทุกนเหตุทุกะ 

                  (๑๔. อาสวทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

                                          เหตุบท 
           [๑๐๗๒] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                         ๔.  นเหตุธรรมที่ไมใชธรรม     ที่ไมใชอาสวธรรม 
อาศัยเหตุธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ 
วาระ.  
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                       ๕.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัยเหตุธรรม  
ที่เปนอาสวธรรมและเหตุธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   เกิดขึ้น    เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี ๑ วาระ.  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๗๓]  ในปจจัยทั้งปวงมี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
 

                                          นเหตุบท  

           [๑๐๗๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๗๕]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
                        อาสวทุกเหตุทุกโนอาสวทุกนเหตุทุกะ  จบ  
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                   สาสวทุกเหตุทุกนสาสวทุกนเหตุทุกะ  

                  (๑๕. สาสวทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท                         

           [๑๐๗๖] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอนาสวธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนสาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  มี  ๑  วาระ 
                         ๒.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชอนาสวธรรม   อาศัยเหตุ- 
ธรรม  ที่เปนอนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๗๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ  ฯลฯ 
           เหมือนกับโลกิยทกุะ. 
                    สาสวทุกเหตุทุกนสาสวทุกนเหตุทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 904 

                            อาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ   
                          นอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ 

           (๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท 
           [๑๐๗๘] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
เหตุธรรม  ทีเ่ปนอาสวสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย         
มี  ๓  วาระ. 
                         ๔.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  อาศัย 
เหตุธรรม  ทีเ่ปนอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                         ๗.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
เหตุธรรม  ทีเ่ปนอาสวสัมปยุตตธรรม  และเหตุธรรม  ที่เปนอาสว- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๗๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
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                                           นเหตุบท  

           [๑๐๘๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.                                                
                         ๔.  ธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม     ที่ไมใชอาสวสัมป- 
ยุตตธรรม   อาศัยนเหตุธรรม   ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๘๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ  ฯลฯ 
    อาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
               อาสวสาสวทุกเหตุทุกนอาสวสาสวทุกนเหตุทุกะ 

                (๑๗.  อาสวสาสวทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                          เหตุบท 
           [๑๐๘๒] ๑.  นเหตุธรรม    ที่ไมใชอาสวธรรม   และไมใช 
อนาสวธรรม  อาศัยเหตุธรรม  ที่เปนอาสวธรรมและสาสวธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ.  
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                         ๔.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใช  
อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรม  ที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ.  
                         ๕.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชอาสวธรรมและไมใชอนา- 
สวธรรม  อาศัยเหตุธรรม  ที่เปนอาสวธรรม   และเหตุธรรม  ที่เปน 
สาสวะ  แตไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๘๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        นเหตุบท   

           [๑๐๘๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอนาสวธรรม 
และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนอาสว- 
ธรรม  และสาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ  
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ ฯลฯ 
             อาสวสาสวทุกเหตุทุกนอาสวาสวทุกนเหตุทุกะ  จบ  
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                       อาสวอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ  
                     นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ      

    (๑๘.  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  ๑. เหตุทุกะ)         

                                     ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท 
           [๑๐๘๖] ๑.  นเหตุธรรม     ที่ไมใชอาสวธรรม     และไมใช 
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม  ที่เปนอาสวธรรมและอาสวสัม- 
ปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                         ๔.  นเหตุธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม และไมใชอาสว- 
วิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑ วาระ. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๘๗]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          นเหตุบท 
           [๑๐๘๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอาสววิปป- 
ยุตตธรรม    และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม     อาศัยนเหตุธรรม  
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ที่เปนอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
มี  ๑ วาระ. 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอาสววิปป- 
ยุตตธรรม  และไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๘๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔ วาระ ฯลฯ 
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                            อาสววิปปยุตตสาสวทุกเหตุทุกะ 
                        นอาสววิปปยุตตนสาสวทุกนเหตุทุกะ 

              (๑๙.  อาสววิปปยุตตทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                              เหตุบท 
           [๑๐๙๐]  ๑.  นเหตุธรรม  ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  แตไมใช 
อนาสวธรรม  อาศัยเหตุธรรม  ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
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                         ๒.  นเหตุธรรม  ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  แตไมใช  
อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๓  วาระ.  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๙๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ   ฯลฯ 
 

                                        นเหตุบท 
           [๑๐๙๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม    ที่เปนอาสววิปปยุตต- 
ธรรม แตไมใชอนาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตต- 
สาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                                     
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่เปนอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  แตไมใชสาสวธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนอาสววิปปยุตต- 
อนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๙๓]  นเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
อาสวิปปยุตตสาสวทุกเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกนเหตุทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 910 

              ฉโคจฉกทุกเหตุทุกนฉโคจฉกทุกนเหตุทุกะ  

         (๒๐.-๕๔. ฉโคจกทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                 ปฏจิจวาระ  

                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                                      เหตุบท 
           [๑๐๙๔] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรม  ที่เปนสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                                     คนัถทุกะ 
                         ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชคันถธรรน  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนคันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ 
 

                                       โอฆทุกะ 
                         ๑. นเหตุธรรม  ที่ไมใชโอฆธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนโอฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                                        โยคทุกะ 
                         ๑. นเหตุธรรม  ที่ไมใชโยคธรรม   อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนโยคธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย       



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 911 

                                     นีวรณทุกะ    

                         ๑.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนนีวรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ 
 

                                   ปรามาสทกุะ 
                         ๑.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชปรามาสธรรม 
อาศัยเหตุธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ    
  

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๙๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
               ฉโคจฉกทุกเหตุทุกนฉโคจฉกทุกนเหตุทุกะ 
 
               สารัมมณทุกเหตุทุกนสารัมมณทุกนเหตุทุกะ 

               (๕๕.  สารัมมณทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท 
           [๑๐๙๖] ๑.  นเหตุธรรม ที่ไมใชสารัมมณธรรม   อาศัยเหตุ- 
ธรรม  ที่เปนสารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 912 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๐๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
 

                                         นเหตุบท   

           [๑๐๙๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอนารัมมณธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนสารัมมณธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอนารัมมณธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนอนารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๓.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม     ที่ไมใชอนารมัมณ- 
ธรรม อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนสารัมมณธรรม  และนเหตุธรรมที่เปน 
อนารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๙๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 913 

                  จติตทุกเหตุทุกโนจิตตทุกนเหตุทุกะ  

                 (๕๖. จิตตทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย  

                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                        เหตุบท         

           [๑๑๐๐] ๑.  นเหตุธรรม      ที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม 
อาศัยเหตุธรรม  ที่ไมใชจติตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๐๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        นเหตุบท  

           [๑๑๐๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม      ที่ไมใชจิตตธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนจติตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๐๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯ ล ฯ 
                       จิตตทุกเหตุทุกโนจิตตทุกนเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 914 

                      เจตสิกทุกเหตุทุกนเจตสิกทุกนเหตุทุกะ  

                    (๕๗. เจตสิกทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ   

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท         

           [๑๑๐๔] ๑.  นเหตุธรรม ที่ไมใชเจตสิกธรรม    อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนเจตสิกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ  
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          นเหตุบท  

           [๑๑๐๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอเจตสิกธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนเจตสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๐๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
                  เจตสิกทุกเหตุทุกนเจตสิกทุกนเหตุทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 915 

                               จิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ   
                           นจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ 

           (๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ  ๑. เหตุทุกะ)         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท 
           [๑๑๐๘] ๑. นเหตุธรรม  ที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  อาศัย 
เหตุธรรม  ทีเ่ปนจิตตสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๐๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
                                             ฯลฯ 
       จิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 916 

        จิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุทุกะ  

           (๕๙.  จิตตสังสัฏฐทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั                 

                                         เหตุบท 
           [๑๑๑๐] ๑. นเหตุธรรม  ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรม  ที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๑๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
         จิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 917 

                              จิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกะ   
                          โนจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ 

          (๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ  ๑. เหตุทุกะ)                 

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                     เหตุบท         

        [๑๑๑๒]  ๑. นเหตุธรรม  ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม   อาศัย 
เหตุธรรม ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
        [๑๑๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ ฯลฯ 
       จิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 918 

             จิตตสหภูทุกเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกนเหตุทุกะ  

                (๖๑.  จิตตสหภูทุกะ  ๑. เหตุทุกะ)  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท 
           [๑๑๑๔] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรม  ที่เปนจิตตสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๑๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
           จิตตสหภูทุกเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกนเหตุทุกะ จบ                  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 919 

                              จิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกะ  
                           โนจิตตานุปริวัตติทุกนเหตุทุกะ 

           (๖๒. จิตตานุปริวัตติทกุะ  ๑. เหตุทุกะ)   

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                            เหตุบท 
           [๑๑๑๖]  ๑. นเหตุธรรม  ที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  อาศัย 
เหตุธรรม  ทีเ่ปนจิตตานุปริวัตติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๑๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
    จิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกนเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 920 

                        จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกเหตุทุกะ  
                     โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ 

   (๖๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ   

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท         

           [๑๑๑๘] ๑.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
อาศัยเหตุธรรม  ที่ไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๑๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 921 

                      จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกเหตุทุกะ  
                  โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนเหตุทุกะ 

 (๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ)                   

                                      ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                            เหตุบท 
           [๑๑๒๐] ๑.  นเหตุธรรม ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู- 
ธรรม  อาศัยเหตุธรรม  ทีเ่ปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๒๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                      จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกเหตุทุกะ 
               โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนเหตุทุกะ จบ                  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 922 

                       จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกเหตุทุกะ 
                   โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนเหตุทุกะ  

(๖๕.จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ)         

                                      ปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท 
           [๑๑๒๒] ๑.  นเหตุธรรม ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริ- 
วัตติธรรม   อาศัยเหตุธรรม   ที่เปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๒๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
               จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกเหตุทุกะ 
        โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนเหตุทุกะ จบ          
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                อชัฌัตติกทุกเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกนเหตุทุกะ  

                  (๖๖. อัชฌัตติกทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท 
           [๑๑๒๔] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชพาหิรธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนพาหิรธรรม  เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ  
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                              นเหตุบท 
           [๑๑๒๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม ที่เปนอัชฌัตติกธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ  
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๒๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
                  อัชฌัตติกทุกเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกนเหตุทุกะ  จบ  
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                   อุปาทาทุกเหตุทุกนอุปาทาทุกนเหตุทุกะ  

                   (๖๗. อุปาทาทุกะ  ๑. เหตุทุกะ)  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                            เหตุบท                 

           [๑๑๒๘] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
อาศัยเหตุธรรม ที่ไมใชอปุาทาธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๒๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                            นเหตุบท 
           [๑๑๓๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม    ที่ไมใชอุปาทาธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม ที่เปนอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๓๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
                     อุปาทาทุกเหตุทุกนอุปาทาทุกเหตุทุกะ  จบ  
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                 อปุาทินนทุกเหตุทุกนอุปาทินนทุกนเหตุทุกะ  

                (๖๘.  อุปาทนินทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ    

                                       อนุโลมนัย   

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท 
           [๑๑๓๒] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอุปาทินนธรรม  อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนอุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ. 
                         ๔.  นเหตุธรรมที่ไมใชอุปาทินนธรรม    อาศัยเหตุ- 
ธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.  
  

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๓๓]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ  ฯลฯ 
 

                                           นเหตุบท         

           [๑๑๓๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนุปาทินนธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม   ที่เปนอุปาทินนธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอุปาทินนธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนอนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑  วาระ.  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๑๓๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ ฯลฯ 
          อุปาทินนทุกเหตุทุกนอุปาทินนทุกนเหตุทุกะ  จบ  
 
              ทวิโคจฉกทุกเหตุทุกนทวิโคจฉกทุกนเหตุทุกะ 

          (๖๙.-๘๒.  ทวิโคจฉกทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                              อุปาทานโคจฉกะ 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                      นเหตุบท                 

           [๑๑๓๖] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชอุปาทานธรรม  อาศัยนเหตุ- 
ธรรมที่เปนอุปาทานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                                  กิเลสโคจฉกะ 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท         

                         ๑. นเหตุธรรม  ที่ไมใชกิเลสธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนกิเลสธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
            ทวิโคจฉกทุกเหตุทุกนทวิโคจฉกทุกนเหตุทุกะ จบ  
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                      ทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกะ  
                    นทัสสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ 

     (๘๓.  ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ  

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท                                 

           [๑๑๓๗] ๑.  นเหตุธรรม    ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
อาศัยเหตุธรรม   ที่เปนทสัสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                         ๔.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๓๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          นเหตุบท 
           [๑๑๓๙]  ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ.  
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                         ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชธรรมที่ไมใช  
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ.  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๑๑๔๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
 ทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                             ภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกะ 
                           นภาวนายปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ 

          (๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ ๑. เหตุทุกะ)                 

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                             เหตุบท         

           [๑๑๔๑] ๑.  นเหตุธรรม     ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม 
อาศัยเหตุธรรม   ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น    เพราะเหตุ  
ปจจัย  ฯลฯ  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๑๔๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๔ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      นเหตุบท  

           [๑๑๔๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม    ที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
ภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.  
                         ๒.   ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรมที่ไมใชภาวนายปหา-  
ตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย             
                                           

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๔๔]  ในเหตุปจจัย มี  ๒  วาระ  ฯลฯ 
 ภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ  จบ  
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                      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกเหตุทุกะ    
                   นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนเหตุทุกะ 

 (๘๕.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          เหตุบท                                                                 

           [๑๑๔๕] ๑.  นเหตุธรรม    ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก  
ธรรม  อาศัยเหตุธรรม   ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ 
                         ๓.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  อาศัยเหตุธรรม  ทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           ในปจจัยทั้งปวง  ม ี๓ วาระ.     
                                                 

                                             นเหตุบท 
           [๑๑๔๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เปนทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                         ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย    
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๔๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๒   วาระ   ฯลฯ 
                                           ฯลฯ 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนเหตุทุกะ  จบ 
 
                           สรณทุกเหตุทุกนสรณทุกนเหตุทุกะ 

                        (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑.เหตุปจจัย 
                                                  เหตุบท         

           [๑๑๔๘] ๑.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  อาศัยเหตุ 
ที่เปนสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ 
                         ๔.  นเหตุธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  อาศัยเหตุธรรม 
ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม          

           [๑๑๔๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๔ วาระ  ฯลฯ 
 

                                    นเหตุบท  

           [๑๑๕๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม     ที่ไมใชอรณธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม   ที่เปนสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ 
วาระ. 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยนเหตุธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ 
วาระ. 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๕๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ  ฯลฯ 
                    สรณทุกเหตุทุกนสรณทุกนเหตุทุกะ จบ  
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                   สรณทุกสเหตุกทุกนสรณทุกนสเหตุกทุกะ  

                  (๑๐๐. สรณทุกะ  ๒. สเหตุกทุกะ)                                          

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                         สเหตุกบท 
           [๑๑๕๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม    ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยสเหตุกธรรม  ที่เปนสรณธรรม  เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม    ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยสเหตุกธรรม ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ. 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๑๑๕๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          อเหตุกบท 
           [๑๑๕๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม    ที่ไมใชอรณธรรม 
อาศัยอเหตุกธรรม ที่เปนสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม    ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยอเหตุกธรรม  ที่เปนอรณธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ 
วาระ.  
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                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๑๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ  ฯลฯ 
              สรณทุกสเหตุกทุกนสรณทุกนสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                                สรณทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ  
                             นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 

           (๑๐๐. สรณทุกะ  ๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ)         

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                              เหตุสัมปยุตตบท         

           [๑๑๕๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชสรณ- 
ธรรม  อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม  ที่เปนสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๕๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ ฯลฯ 
           เหมือนกับสเหตุกทุกะ. 
          สรณทุกเหตุสัมปยุตตทุกนสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ  
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           สรณทุกเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ   

            (๑๐๐. สรณทุกะ  ๔. เหตุสเหตุกทุกะ)                 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                  เหตุสเหตุกบท 
           [๑๑๕๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชอรณธรรม    อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม    และสเหตุกธรรม 
ที่เปนสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชสรณธรรม   อาศัยธรรมที่เปนเหตุธรรม    และสเหตุกธรรม 
ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย มี ๑  วาระ. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
 

                                    สเหตุกนเหตุบท 
           [๑๑๖๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม       และไมใชธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอรณธรรม    อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุก- 
ธรรม  แตไมใชเหตุธรรม  ที่เปนสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑ วาระ.  
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                         ๒.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม      และไมใชธรรม     
ที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม    อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุก- 
ธรรม    แตไมใชเหตุธรรม    ที่เปนอรณธรรม   เกดิขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๑ วาระ.   
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๖๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
      สรณทุกเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ จบ 
 
                           สรณทุกเหตุหตุสัมปยุตตทุกะ 
                        นสรณกทุนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 

     (๑๐๐. สรณทุกะ  ๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ)                 

                                        ปฏิจจวาระ   

                                          อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                               เหตุเหตุสัมปยุตตบท   

           [๑๑๖๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม   ที่ไมใชอรณธรรม    อาศัยธรรมท่ีเปนเหตุธรรม    และเหตุ- 
สัมปยุตตธรรม  ที่เปนสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           เหมือนกับเหตุสเหตุกทุกะ. 
 สรณทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนสรณทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 937 

        สรณทุกนเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ   

          (๑๐๐. สรณทุกะ  ๖. นเหตุสเหตุกทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                               นเหตุสเหตุกบท 
           [๑๑๖๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชสเหตุกธรรม 
ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แตเปนสเหตุกธรรม 
ที่เปนสรณธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชสเหตุกธรรม 
ที่ไมใชสรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     แตเปนสเหตุก- 
ธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๖๔]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
 

                                   นเหตุอเหตุกบท 
           [๑๑๖๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชอเหตุกธรรม 
ที่ไมใชสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  แตเปนอเหตุกธรรม 
ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๑๖๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
 สรณทุกนเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุนสเหตุทุกทุกะ  จบ  
 
                 สรณทุกจูฬันตรทุกนสรณทุกจูฬันตรทุกะ 

         (๑๐๐. สรณทุกะ  ๗.-๑๓. จูฬันตรทุกะ)  

                                  ปญหาวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                            ๑. อารัมมณปจจัย         

                                   อัปปจจยบท 
           [๑๑๖๗] ๑.  อัปปจจยธรรม  ที่เปนอรณธรรม   เปนปจจัยแก 
ธรรมทีไมใชอัปปจจยธรรม     ที่ไมใชสรณธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
 

                                      อสังขตบท 
                         ๑.  อสังขตธรรมที่เปนอรณธรรม     เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม    ที่ไมใชสรณธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
 

                                    สนิทัสสนบท 
                         ๑.  สนิทสัสนธรรม  ที่เปนอรณธรรม   เปนปจจัยแก 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม   ที่ไมใชอรณธรรม    ดวยอํานาจของ 



อารัมมณปจจัย  
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                         ฯลฯ  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม   ที่   
ไมใชสรณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ฯลฯ 
          สรณทุกจูฬันตรทุกนสรณทุกจูฬันตรทุกะ  จบ  
 
                สรณทุกอาสวทุกนสรณทุกโนอาสวทุกะ         

             (๑๐๐. สรณทุกะ  ๑๔. อาสวทุกะ) 
                                ปฏจิจวาระ 
                                 อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                                     อาสวบท 
           [๑๑๖๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยอาสวธรรม  ที่เปนสรณธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม 
อาศัยอาสวธรรม  ที่เปนสรณธรรม ฯลฯ         
                         ๓.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม และ 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ไมใชอรณธรรม  อาศัยอาสวธรรม ที่เปน 
สรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                                     โนอาสวบท 
                         ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ที่ไมใช 
อรณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ที่เปนสรณธรรม   ฯลฯ 
มี  ๑  วาระ. 
               สรณทุกอาสวทุกนสรณทุกโนอาสวทุกะ  จบ  
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               สรณทุกสาสวทุกนสรณทุกนสาสวทุกะ   

            (๑๐๐. สรณทุกะ  ๑๕  สาสวทุกะ) 
                                  ปจจยวาระ 
                                   อนุโลมนัย  

                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                     สาสวบท         

           [๑๑๖๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม      ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยสาสวธรรม  ที่เปนอรณธรรม   ฯลฯ 
 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั  

                                       อนาสวบท  

                         ๑.  ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
อาศัยอนาสวธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ 
วาระ. 
           ในปจจัยทั้งปวง  พึงใหพิสดารโดยวิธีนี้. 
                                               ฯลฯ   
                   สรณทุกสาสวทุกนสรณทุกนสาสวทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 941 

            สรณทุกสารัมมณทุกนสรณทุกนสารัมมณทุกะ  

         (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๕๕.  สารัมมณทุกะ) 
                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย  

                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                  สารัมมณบท         

           [๑๑๗๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม  ทีไ่มใชสรณธรรม 
อาศัยสารัมมณธรรม ที่เปนสรณธรรม  ฯลฯ 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม  ทีไ่มใชสรณธรรม 
อาศัยสารัมมณธรรม  ที่เปนอรณธรรม  ฯลฯ 
                                             ฯลฯ         
             สรณทุกสารัมมณทุกนสรณทุกนสารัมมณทกะ จบ  
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                        สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  
                     นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 

(๑๐๐. สรณทุกะ  ๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ)         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                        ทัสสเนนปหาตัพพบท           

           [๑๑๗๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ที่ไมใช 
สรณธรรม    อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ที่เปนสรณธรรม  ฯลฯ  
มี  ๑  วาระ 

                                      ปจจยวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

                         นทัสสเนนปหาตัพพบท 
                         ๑.  ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่เปนอรณธรรม  ฯลฯ 
                                                 ฯลฯ 
สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกนสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 943 

               สรณทุกสอุตตรทุกนสรณทุกนสอุตตรทุกะ  

            (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๙๙.  สอุตตรทุกะ) 
                                ปจจยวาระ  

                                 อนุโลมนัย     

                                ๑. เหตุปจจัย 
                                  สอุตตรบท 
           [๑๑๗๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม    ทีไ่มใชสรณธรรม 
อาศัยสอุตตรธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                                ปฏจิจวาระ 
                                 อนุโลมนัย 
                                ๑.เหตุปจจัย 
                                 อนุตตรบท 
                         ๑.  ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม    ทีไ่มใชสรณธรรม 
อาศัยอนุตตรธรรม  ที่เปนอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
        สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
                    อนุโลมปจจนียทุกทุกปฏฐาน  จบ  
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                         อรรถกถาอนุโลมปจจนียปฏฐาน  

           บัดนี้   เพ่ือจะแสดงปฏฐานท่ีชื่อวา   อนุโลมปจจนียะ   เพราะเปนทั้ง 
อนุโลมและปจจนียะแหงธรรมทั้งหลาย     ดวยอํานาจการไมปฏิเสธปจจัยธรรม 
ในธรรมท้ังหลาย  มีกุศลเปนตน    (แต)  ปฏิเสธความเปนกุศลเปนตน     แหง  
ปจจยุปบันธรรม   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคําวา  กุสล   ธมฺม   ปฏิจฺจ 
นกุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา  เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ี       พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตความท่ีกุศลเปน 
ปจจัย  ดวยคําวา  กุสล   ธมฺม  ปฏิจฺจ   ทรงหามความเกิดข้ึนแหงกุศลดวย 
คําวา  นกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ    เพราะฉะนั้น      พระองคจึงทรงแสดง 
วิสัชนาไวโดยนัยเปนตนวา    รูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน     อาศัยกศุลขันธเกิดข้ึน 
วิสัชนานั้นทั้งหมด     ผูศกึษาพึงตรวจดูบาลีแลวกําหนดดูใหดี      ก็วิสัชนาใด 
เหมือนกับปจจัยใด  มีไดในปจจัยใด   และวิสัชนาเหลาใด    มีการกําหนดวิธี 
นับในปจจัยเหลาใด    ทั้งหมดน้ันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลวในบาลี. 
เพราะฉะนั้นในอธิการน้ีจึงมีเนื้อความอยูในบาลีนั่นเอง.     ก็ในอธิการน้ีฉันใด 
แมในทุกปฏฐานเปนตนก็ฉันนั้น 
           นัย ๖  ในธัมมานุโลมปจจนียปฏฐาน       อันทานแสดงไวดวยคาถา 
ที่ทานกลาวไวในอรรถกถาวา  
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                             นัย ๖ ในอนุโลมปจจนียปฏฐาน 
                   คือ ติกปฏฐานอันประเสริฐ  ทุกปฏฐาน  
                   อันสูงสุด  ทกุติกปฏฐาน  ติกทุกปฏฐาน    
                   ติกติกปฏฐาน   และทุกทุกปฏฐาน   อนั 
                   ลึกซึ้งนัก   ดงัน้ี  
           เปนอันขาพเจาแสดงแลวดวยคํามีประมาณเทาน้ี        ก็ในอธิการน้ี 
ผูศึกษาพึงทราบอนุโลมปจจนียปฏฐาน    อันประดับดวยนัย  ๒๔   โดยปริยาย 
หน่ึงคือ  ในปฏฐานหนึ่ง ๆ   วาดวยอํานาจของปจจัยมีอยางละ ๔  นยั   มีอนุ- 
โลมนัยเปนตน. 
                             อรรถกถาอนุโลมปจจนียปฏฐาน  จบ  
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                      พระอภิธรรมปฎก  ปฏฐาน  

                                 ปจจนียานุโลมปฏฐาน 
                            ๑. ปจจนียานุโลมติกปฏฐาน 
                                  ๑. นกุสลติกกุสลติกะ           

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๑] ๑.  ธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอกุศล  ฯลฯ    ขันธ  ๒    อาศัย 
ขันธ  ๒. 
                 ๒.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ  ๑    ที่เปนวิบาก- 
อัพยากตะ   และกิริยาอัพยากตะ. 
                 ๓.  ธรรมที่เปนอกุศล  และธรรมท่ีเปนอัพยากตะ   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ.  
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           [๒]  ๘.  ธรรมที่เปนกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล เกดิขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย   
                  ๕.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ     อาศัยธรรมท่ีไมใชอกศุล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๖.  ธรรมที่เปนกุศล  และธรรมที่เปนอัพยากตะ   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ.  
           [๓]  ๗.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๘.  ธรรมที่เปนกุศล       อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๙.  ธรรมที่เปนอกุศล      อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                 ๑๐.  ธรรมที่เปนกุศล  และธรรมที่เปนอัพยากตะ   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                 ๑๑.  ธรรมที่เปนอกุศล  และธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 
           [๔] ๑๒.  ธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    และ 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                  ๑๓.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ      อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล    
และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๔.  ธรรมที่เปนอกุศล และธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชอพัยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี ๓ วาระ 
           [๕] ๑๕.  ธรรมที่เปนกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล   และ 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๖.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ    อาศัยธรรมท่ีไมใชอกศุล 
และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๗.  ธรรมที่เปนกุศล  และธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  และธรรมท่ีไมใชอพัยากตะ    เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           [๖] ๑๘.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ       อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล 
และธรรมท่ีไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                          ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๗]  ๑.   ธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  เกดิขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย  
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                  ๒.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ       อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย                                             
                  ๓.  ธรรมที่เปนกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
                  ๔.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ       อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
                  ๕.  ธรรมที่เปนกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิด 
ขึ้น  เพราะอารัมมณปจจยั 
                  ๖.  ธรรมที่เปนอกุศล       อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
                  ๗.  ธรรมที่เปนอกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    และ 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
                  ๘.  ธรรมที่เปนกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล    และ 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
                  ๙.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  และ 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘]  ในเหตุปจจัย มี ๑๘ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ    ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๑๘  วาระ  ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑๘ วาระ.  
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                                    ปจจนียนัย 
                                 ๑. นเหตุปจจัย 
            [๙] ๑.  ธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  เกดิขึ้น  
เพราะนเหตุปจจัย   
                  ๒.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ       อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย    ฯลฯ  
                  ๖.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล และ 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
 

                           ๒    นอารัมมณปจจัย 
          [๑๐] ๑.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ       อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล 
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย   ฯลฯ 
                 ๖.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ       อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
          [๑๑]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๖  วาระ 
ในนอธิปติปจจัยมี  ๑๘ วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี  ๖ วาระ.                    
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                                อนโุลมปจจนียนัย   

           [๑๒]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ... ฯลฯ 
 

                                 ปจจนียานุโลมนัย         

           [๑๓]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี  ๖ วาระ... ฯลฯ 
        สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ   สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                         ปจจยวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๔] ๑.  ธรรมที่เปนกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                                                         
                    ๒.  ธรรมที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                    ๓.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ     อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๔. ธรรมที่เปนกุศล  และธรรมที่เปนอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๕. ธรรมที่เปนอกุศล และธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ.  
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                   ๖.  ธรรมที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๕ วาระ.   
                  ๑๑.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๕ วาระ. 
                  ๑๖.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ       อาศัยธรรมที่ไมใชกศุล 
และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                  ๑๙.  ธรรมที่เปนอัพยากตะ      อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                  ๒๒.  ธรรมที่เปนกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    และ 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๕]  ในเหตุปจจัย  ม ี๒๖ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี  ๑๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒๖ วาระ. 
 

                                        สังสัฏฐวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๖]  ในสังสัฏฐวาระ     ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคต- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  
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                                     ปญหาวาระ  

                                      อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอกุศล 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอพัยาก- 
ตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
                    ๓.  ธรรมที่ไมใชกุศล   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอกุศล 
และธรรมท่ีเปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชอกุศล   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกุศล 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                    ๗.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ    เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ. 
                  ๑๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล      และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอกุศล   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                  ๑๕.  ธรรมที่ไมใชอกุศล     และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                  ๑๘.  ธรรมที่ไมใชกุศล   และธรรมที่ไมใชอกุศล    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนอัพยากตะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ.  
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                          ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๑๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกุศล  
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี ๓ วาระ.   
                   ๔.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอกุศล 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                   ๗.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตะ    เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
อัพยากตะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                  ๑๐.  ธรรมที่ไมใชกุศล       และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                  ๑๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล      และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
                  ๑๒.  ธรรมที่ไมใชกุศล      และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอัพยากตะ     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                  ๑๓.  ธรรมที่ไมใชอกุศล     และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                  ๑๔.  ธรรมที่ไมใชอกุศล    และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
                  ๑๕.  ธรรมที่ไมใชอกุศล    และธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอัพยากตะ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                   ๑๖.  ธรรมทีไ่มใชกุศล  และธรรมที่ไมใชอกุศล   เปน   
ปจจัยแกธรรมที่เปนกุศล   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ 
(วาระที่ ๑๖-๑๗-๑๘) 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๙]  ในเหตุปจจัย มี ๑๘ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑๘ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๒๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒๒ วาระ. 
           ปญหาวาระพึงใหพิสดาร. 
 
                             ๒.   นเวทนาติกเวทนาติกะ 

                                       ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๐]  ๑.  สุขายเวทนาสัมปยุตตธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๒.  ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                    ๓.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     อาศัยธรรม  
ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           [๒๑] ๔.  ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๕.   สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๖.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           [๒๒] ๗.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   เกิดขึ้น    เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                     ๘.  สขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
อทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๙.  ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
อทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ   
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๒๓]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ในอธิปติปจจัย มี ๒๑  วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๒๑ วาระ.  
 
                             ๓.  นวปิากติกวิปากติกะ 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

           [๒๔] ๑.  วิปากธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม  เกดิ 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๒.  วิปากธัมมธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ. 
                     ๗.  วิปากธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๘.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
วิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                   ๑๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๑๒.  วิปากธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปาก-   
ธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ    ฯลฯ 

              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๕]  ในเหตุปจจัย มี ๒๒ วาระ  ฯลฯ 
                          นวิปากติกวิปากติกะ  จบ 
 
                     ๔.  นอุปาทินนติกอุปาทินนติกะ 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๒๖] ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                    ๔.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๕  วาระ. 
                    ๙.  อุปาทินนปุาทานิยธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชอนุ- 
ปาทินนอนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                  ๑๒.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทาทินนุปาทานิยธรรม    และธรรมท่ีไมใชอนปุาทินนอนุปาทา- 
นิยธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 960 

                   ๑๓.  อุปาทินนุปาทานิยธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชอน-ุ 
ปาทินนุปาทานิยธรรม      และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิย-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ.  
                   ๑๖.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อุปาทินนุปาทานิยธรรม  และธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๑๘  วาระ  ฯลฯ 
                     นอุปาทินนติกอุปาทินนติกะ  จบ 
 
                       ๕.  นสังกลิิฏฐติกสังกิลิฏฐติกะ 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

           [๒๘] ๑.  อสังกิลิฎฐสังกิเลสิกธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใช 
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
                     ๒.  อสังกิลฏิฐอสังกิเลสิกธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                   ๕.  อสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช  
อสังกิลิฏฐสงักิเลสิกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
                  ๑๐.  สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใช  
อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  ๑๑.  อสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
อสงักิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม   เกิดขึ้น   เพราะนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๙]  ในเหตุปจจัย มี ๑๘ วาระ  ฯลฯ 
                      นสังกิลฏิฐติกสังกิลิฏฐติกะ  จบ 
 
                           ๖.  นสวตัิกกติกสวิตักกติกะ 

                                      ปฏิจจวาระ    

                                       อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๐] ๑.  สวิตักกสวิจารธรรม      อาศัยธรรมท่ีไมใชสวตัิกก-   
สวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๒.  อวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสวตัิกก- 
สวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๓.  อวิตักกอวิจารธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักก-  
สวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๗ วาระ.  
                   ๘.  อวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอวิตักก- 
วิจารมัตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ 
                  ๑๕.  อวิตักกอวิจารธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักก- 
อวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจยั   มี ๗ วาระ 
                                         ฯลฯ  
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๓๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๔๙  วาระ  ฯลฯ 
                          นสวิตักกติกสวิตักกติกะ  จบ 
 
                                  ๗.  นปติติกปติติกะ 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๓๒] ๑. ปติสหคตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๔ วาระ. 
                    ๕. สุขสหคตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๔  วาระ. 
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                   ๙.  อุเบกขาสหคตธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                  ๑๐. ปติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๔ วาระ. 
                                             ฯลฯ  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๓] ในเหตุปจจัย  ม ี ๒๘  วาระ  ฯลฯ 
                                   นปติติกปติติกะ  จบ 
 
                               ๘.  นทัสสนติกทัสสนติกะ 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

           [๓๔] ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชทสัส- 
เนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เกดิขึ้น   เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ 
มี ๓ วาระ. 
                    ๕.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
ภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๖.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม  
ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                   ๙.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุ  
ปจจัย  
                  ๑๐.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใช 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๕ วาระ  ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๕]  ในเหตุปจจัย มี ๑๘ วาระ  ฯลฯ 
                           นทัสสนติกทัสสนติกะ  จบ 
 
                       ๙. นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 
                           ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 

                                      ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๓๖] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๓๗]  ในเหตุปจจัย  ม ี๒๖ วาระ  ฯลฯ 
 นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  จบ  
 
                         ๑๐.  นอาจยคามิติอาจยคามิติกะ 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย         

           [๓๘] ๑.  อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   มี ๑๘ วาระ    ฯลฯ  
                          นอาจยคามิติกอาจยคามิติกะ  จบ 
 
                                 ๑๑. นเสกขติกเสกขติกะ 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                          

           [๓๙] ๑.  อเสกขธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชเสกขธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑๘ วาระ   ฯลฯ  
                                  นเสกขติกเสกขติกะ  จบ 
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                      ๑๒.  นปริตตติกปริตตติกะ   

                                 ปฏจิจวาระ 
                                 อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๐] ๑.  ปริตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชปรติตธรรม   เกดิ 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๒๒  วาระ  ฯลฯ 
                      นปริตตติกปริตตติกะ  จบ 
 
           ๑๓. นปริตตารัมมณติกปริตตารัมมณติกะ 

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๑] ๑.  ปริตตารมัมณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑๓  วาระ  ฯลฯ                                                  
               นปริตตารัมมณติกปริตตารัมมณติกะ  จบ         
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                            ๑๔.  นหีนติกหีนติกะ   

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๒] ๑.  มัชฌิมธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชหนีธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑๘ วาระ  ฯลฯ 
                             นหีนติกหีนติกะ จบ 
 
                      ๑๕. นมิจฉตัตติกมัจฉัตตติกะ 

                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๓]  ๑. สัมมัตตนิยตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชมิฉัตตนิยต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑๘ วาระ  ฯลฯ 
                        นมิจฉัตตติกมิจฉัตตติกะ  จบ          
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                 ๑๖.  นมัคคารมัมณติกมัคคารัมมณติกะ   

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย   

                                 ๑.  เหตุปจจยั 
           [๔๔] ๑.  มัคคเหตุกธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑๐ วาระ  ฯลฯ  
                   นมัคคารัมมณติกมัคคารัมมณติกะ  จบ 
 
                         ๑๗.  นอปุปนนติกอุปปนนติกะ 

                                    ปญหาวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

           [๔๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม       เปนปจจัยแก 
อุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชอุปาทิธรรม    เปนปจจัยแกอุปปนน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
                    ๓.  ธรรมที่ไมใชอนุปปนนธรรม     และธรรมที่ไมใช 
อุปาทิธรรม  เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๔๖]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                         นอุปปนนติกอุปปนนติกะ  จบ  
 
                              ๑๘. นอตีตติกอตีตติกะ 

                                    ปญหาวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

           [๔๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนน- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
                   ๒.  ธรรมที่ไมใชอนาคตธรรม     เปนปจจัยแกปจจุป- 
ปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                   ๓.  ธรรมที่ไมใชอตีตธรรม  และธรรมที่ไมใชอนาคต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๘]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ  ฯลฯ         
                               นอตีตติกอตีตติกะ  จบ  
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                 ๑๙. นอตีตารัมมณติกอตีตารัมมณติกะ  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๔๙] ๑.  อตีตารัมมณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย                                            
                    ๒.  อนาคตารัมมณธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชอตีตา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๓.  ปจจุปปนนารัมมณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อตีตารัมมณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                    ๔.  อตีตารัมมณธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๕.  ปจจุปปนนารัมมณธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนาคตารัมมณธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๒ วาระ. 
                    ๖.  ปจจุปปนนารัมมณธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปจจุปปนนารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๗.  อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปปนนา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๘.  อนาคตารัมมณธรรม     อาศัยธรรมท่ีไมใชปจจุป- 
ปนนารัมมณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ.  
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               การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๕๐]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๑๗  วาระ  ฯลฯ 
                นอตีตารัมมณติกอตีตารัมมณติกะ  จบ  
 
                       ๒๐. นอัชฌัตตติกอัชฌัตตติกะ 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๕๑] ๑. พหิทธาธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอชัฌัตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑ วาระ 
                    ๒.  อัชฌัตตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย มี  ๑  วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๒]  ในเหตุปจจัย  ม ี๒  วาระ  ฯลฯ  
                             นอัชฌตัตติกอัชฌัตตติกะ  จบ          
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              ๒๑. นอัชฌัตตารัมมณติกอัชฌัตตารัมมณติกะ                 

                                    ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๕๓] ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ.                        
                     ๒.  พหิทธารัมมณธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชพหทิธา- 
รัมมณธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๒ วาระ. 
                      ๓.  อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอัชฌัตตา- 
รัมมณธรรม  และธรรมท่ีไมใชพหิทธารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๒ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๔] ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
                นอัชฌัตตารัมมณติกอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ 
 
                          ๒๒.  นสนิทัสสนติกสนิทัสสนติกะ 

                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
           [๕๕] ๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๒.  อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสนิ-  
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                   ๓.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๔.  สนิททัสสนปฏิฆธรรม  และอนิทสัสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                   ๕.  อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                   ๖.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
                   ๗.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   และอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๗ วาระ  (วาระที่ ๑-๗) 
                   ๘.  อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ. 
                 ๑๕.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗  วาระ.  
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                   ๒๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอนิ-   
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ.  
                   ๒๘.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๖]  ในเหตุปจจัย  ม ี๓๕  วาระ  ฯลฯ 
           ปญหาวาระพึงใหพิสดาร. 
                            ปจจนียานุโลมติกปฏฐาน  จบ 
                        นสนิทัสสนติกสนิทัสสนติกะ  จบ  
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                       ๒.  ปจจนยีานุโลมทุกปฏฐาน  
                                ๑. นเหตุทุกเหตุทุกะ 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๗] ๑.  เหตุธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย                                            
                     ๒.  นเหตุธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ  
เหตุปจจัย  
                     ๓.  เหตุธรรม     และนเหตุธรรม     อาศัยนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๔.  เหตุธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                     ๕.  นเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๖.  เหตุธรรม   และนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๗.  เหตุธรรม   อาศัยนเหตุธรรม   และธรรมที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๘.  นเหตุธรรม  อาศัยนเหตุธรรม    และธรรมท่ีไมใช  
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                   ๙.  เหตุธรรม     และนเหตุธรรม     อาศัยนเหตุธรรม 
และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๘]  ในเหตุปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๙  วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  ปญหาวาระก็ดี   พึงใหพิสดาร. 
                                  นเหตุทุกเหตุทุกะ  จบ 
 
                              ๒.  นสเหตุกทุกสเหตุกทุกะ 

                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๙] ๑.  สเหตุกธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๒. อเหตุกธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                   ๓.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
สเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ.    
                   ๔.  อเหตุกธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๕.  สเหตุกธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๖.  สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อเหตุกธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                   ๗. สเหตุกธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                   ๘.  อเหตุกธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย     
                   ๙.  สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
สเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม   เกิดขึน้    เพราะเหตุ  
ปจจัย   ม ี๓  วาระ. 
 

                          การนับจํานวนวาระอนุโลม 
           [๖๐]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                                 นสเหตุกทุกสเหตุกทุกะ  จบ  
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              ๓.  นเหตุสัมปยุตตทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๖๑]  ๑.  เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตต-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๖๒]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๙ วาระ ฯลฯ 
           นเหตุสัมปยุตตทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ จบ         
 
                ๔.  นเหตุสเหตุกทุกเหตุสเหตุกทุกะ 

                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๖๓] ๑. เหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  และไมใชอเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๖๔]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ  ฯลฯ 
                  นเหตุสเหตุกทุกเหตุสเหตุกทุกะ   จบ   
 
           ๕. นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๖๕] ๑.  เหตุธรรม  และเหตุสมัปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชเหตุธรรม  และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๖๖]  ในเหตุปจจัย  ม ี๙  วาระ  ฯลฯ 
               นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ จบ  
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                  ๖. นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะ   

                                  ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๖๗] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่เปนนเหตุธรรม 
แตไมใชสเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๘]  ในเหตุปจจัย  ม ี๙  วาระ  ฯลฯ 
                   นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                         ๗.  นสัปปจจยทุกสัปปจจยทุกะ 

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๖๙] ๑.  สัปปจจยธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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             การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๗๐]  ในเหตุปจจัย  ๑  มีวาระ  ฯลฯ 
                   นสัปปจจยทุกสัปปจจยทุกะ  จบ 
 
                          ๘.  นสังขตทุกสังขตทุกะ 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๗๑] ๑.  สังขตธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๒]  ในเหตุปจจัย  ๑  วาระ  ฯลฯ 
                                นสังขตทุกสังขตทุกะ  จบ          
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                    ๙.  นสนิทัสสนทุกสนิทัสสนทุกะ  

                                  ปฏิจจวาระ 
                                  อนุโลมนัย  

                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๗๓] ๑.  สนิทัสสนธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๒.  อนิทัสสนธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสน-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๓.  สนิทัสสนธรรม  และอนิทัสสนธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
        [๗๔]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                 ปญหาวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
           [๗๕] ๑. ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม  เปนปจจัยแกสนิ- 
ทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย          
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                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๗๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ   
 

                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๗๗]  ๑.  ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนธรรม      เปนปจจัยแกอนิ- 
ทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย                             
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนธรรม  เปนปจจัยแกอนิ- 
ทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                          นสนิทัสสนทุกสนิทัสสนทุกะ  จบ 
 
                             ๑๐.  นสัปปฏิฆทุกสัปปฏิฆทุกะ 

                                           ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
           [๗๘] ๑.  สัปปฆฏธิรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๒.  อัปปฏฆิธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                     ๓.  สัปปฏฆิธรรม  และอัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
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                     ๔.  อัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย    
                     ๕.  สัปปฏฆิธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๖.  สัปปฏิฆธรรม    และอัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัปฏฆิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                     ๗.  สัปปฏฆิธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๙ วาระ ฯลฯ 
                           นสัปปฏฆิทุกสัปปฏฆิทุกะ  จบ 
 
                                    ๑๑. นรูปทุกรูปทุกะ 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๘๐] ๑. รูปธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชรูปธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ  
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๘๑]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ  ฯลฯ 
                               นรูปทุกรูปทุกะ  จบ   
 
                           ๑๒.  นโลกิยทุกโลกิยทุกะ 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๘๒] ๑.  โลกิยธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   
                     ๒.  โลกุตตรธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๓.  โลกิยธรรม   และโลกตุตรธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชโลกิยธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๔.  โลกิยธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๕ . โลกิยธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชโลกิยธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๘๓]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
 
                 ๑๓. นเกนจิวญิเญยยทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๘๔] ๑.  เกนจิวิญเญยยธรรม       อาศัยธรรมท่ีไมใชเกนจิ- 
วิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๕]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                  นเกนจิวิญเญยยทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ  จบ  
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                        ๑๔.  นอาสทุกอาสวทุกะ    

                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๘๖] ๑.  อาสวธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                    ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสว- 
ธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย 
                    ๓.  อาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ.  
                    ๔.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๕.  อาสวธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๖.  อาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ 
                    ๗.  อาสวธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ.  
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม    

           [๘๗]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                          นอาสวทุกอาสวทุกะ  จบ 
 
                           ๑๕. นสาสวทุกสาสวทุกะ 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑.  เหตุปจจยั                      

           [๘๘] ๑.  สาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                    ๒.  อนาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสาสวธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๓.  สาสวธรรม  และอนาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                    ๔.  สาสวธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอนาสวธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
                    ๕.  สาสวธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชสาสวธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๘๙]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๕  วาระ  ฯลฯ 
                         นสาสวทุกสาสวทุกะ  จบ 
 
            ๑๖.  นอาสวสัมปยุตตทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๙๐] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสว- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๑]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ  ฯลฯ 
                นอาสวสัมปยุตตทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ          
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                ๑๗.  นอาสวสาสวทุกอาสวสาสวทุกะ    

                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย         

           [๙๒] ๑.  อาสวธรรมและสาสวธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  แตเปนอนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๙๓]  ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
                     นอาสวสาสวทุกอาสวสาสวทุกะ  จบ 
 
               ๑๘.  นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกอาสวอาสว 

                                  สมัปยุตตทุกะ 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๙๔] ๑.  อาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ  
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                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม    

           [๙๕]  ในเหตุปจจัย  ม ี ๙  วาระ  ฯลฯ 
         นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
                              ๑๙.  อาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ 
                                   อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 

                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๙๖] ๑.  อาสววิปปยุตตสาสวธรรม  อาศัยธรรมที่เปนอาสว- 
วิปปยุตตะ  แตไมใชสาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๗]  ในเหตุปจจัย  ม ี๕  วาระ  ฯลฯ 
           อาสววิปปยุตตนสาสวทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  จบ          
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              ๒๐.-๕๔.  นฉโคจฉกทุกฉโคจฉกทุกะ  

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                 สญัโญชนทุกะ 
           [๙๘]  ๑.  สัญโญชนธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชน- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                                       คันถทุกะ 
                      ๑.  คันถธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                                         โอฆทุกะ 
                       ๑.  โอฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชโอฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                                          โยคทุกะ 
                        ๑.  โยคธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชโยคธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ                  
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                                  นีวรณทุกะ   

                     ๑. นีวรณธรรม       อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ 
 

                                  ปรามาสทุกะ 
                      ๑.  ปรามาสธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
                    นฉโคจฉกทุกฉโคจฉกทุกะ  จบ 
 
                    ๕๕.  นสารมัมณทุกสารมัมณทุกะ 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๙๙] ๑.  สารมัมณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๒.  อนารมัมณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๓.  สารมัมณธรรม  และอนารัมมณธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสารัมมณธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ.  
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                   ๔.  อนารมัมณธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอนารมัมณ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ.  
                    ๗.  สารัมมณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสารมัมณธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ. 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๑๐๐]  ในเหตุปจจัย มี  ๙   วาระ  ฯลฯ 
                        นสารัมมณทุกสารัมมณทุกะ  จบ 
 
                                ๕๖.  นจิตตทุกจิตตทุกะ 

                                        ปฏิจจวาระ         

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๐๑] ๑.  จิตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชจิตตธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชจติต- 
ธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย  
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                     ๓.  จิตตธรรม    และธรรมท่ีไมใชจิตตธรรม    อาศัย  
ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชจิตตธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช  
ธรรม  ที่ไมใชจิตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชจิตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตต- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชธรรม  ที่ไมใชจิตตธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๒] ในเหตุปจจัย  ม ี๕ วาระ  ฯลฯ 
                               นจิตตทุกจิตตทุกะ  จบ 
 
                            ๕๗.  นเจตสิกทุกเจตสิกทุกะ 

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๐๓] ๑.  เจตสิกธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๒.  อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย          
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                     ๓.  เจตสิกธรรม     และอเจตสิกธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเจตสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ    
 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
                           นเจตสิกทุกเจตสิกทุกะ  จบ 
 
               ๕๘.  นจิตตสัมปยุตตทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ 

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย         

           [๑๐๕ ๑. จิตตสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมป- 
ยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๒.  จิตตวิปปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมป- 
ยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๓.  จิตตสัมปยุตตธรรม       และจิตตวิปปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                           ๔.  จิตตวิปปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตวิปป- 
ยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                     ๕.  จิตตสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตวิปป- 
ยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย    
                     ๖.  จิตตสัมปยุตตธรรม  และจิตตวิปปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ ฯลฯ 
                  นจิตตสัมปยุตตทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ จบ 
 
                     ๕๙.  นจิตตสังสัฏฐทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ 

                                       ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๐๗] ๑.  จิตตสังสัฏฐธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัง- 
สัฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  จิตตวิสังสัฏฐธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสัง- 
สัฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  จิตตสังสัฏฐธรรม  และจิตตวิสังสัฏธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
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               การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๑๐๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ ฯลฯ 
                นจิตตสังสัฏฐทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ  จบ  
 
              ๖๐.  นจิตตสมุฏฐานทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑.เหตุปจจยั  

           [๑๐๙] ๑.  จิตตสมฏุฐานธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๒.  ธรรมทไีมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     อาศัยธรรมที ่
ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๓.  จิตตสมฏุฐานธรรม   และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏ 
ฐานธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมฏุฐานธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย  
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
                นจิตตสมุฏฐานทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ  จบ  
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                      ๖๑.  นจิตตสหภูทุกจิตตสหภูทุกะ  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                 ๑.  เหตุปจจยั  

           [๑๑๑] ๑. จิตตสหภูธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๒.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสหภูธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
จิตตสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๓.  จิตตสหภูธรรม  และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๑๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
                            นจิตตสหภูทุกจิตตสหภูทุกะ  จบ  
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              ๖๒.  นจิตตานุปริวัตติทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ   

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๑๓] ๑.  จิตตานุปริวัตติธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตา- 
นุปริวัตติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม       อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  จิตตานุปริวัตติธรรม    และธรรมท่ีไมใชจิตตานุ- 
ปริวัตติธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม      เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                   นจิตตานุปริวัตติทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ  จบ 
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                     ๖๓.  นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  
                           จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ   

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั                 

           [๑๑๕] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
    นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  จบ  
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                   ๖๔.  นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ  
                         จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย   

           [๑๑๗] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
 นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ  จบ  
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              ๖๕.  นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  
                   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานปุริวัตติทุกะ 

                                   ปฏิจจวาระ   

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั         

           [๑๑๙] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม   เกดิขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  จบ  
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                       ๖๖.  นอัชฌัตติกทุกอัชฌัตติกทุกะ  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย      

                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๒๑] ๑.  อัชฌัตติกธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตติก- 
ธรรม  เกิดขึน้    เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.                            
                      ๔.  พาหิรธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๒๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                              นอัชฌัตติกทุกอัชฌัตติกทุกะ  จบ  
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                        ๖๗.  นอุปาทาทุกอุปาทาทุกะ  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๒๓] ๑.  อุปาทาธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
                              นอุปาทาทุกอุปาทาทุกะ  จบ 
 
                           ๖๘.  นอปุาทินนทุกอุปาทินนทุกะ   

                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๒๕] ๑.  อนุปาทินนธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทินน- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                     ฯลฯ  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๒๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๕ วาระ  ฯลฯ 
                        นอุปาทินนทุกอุปาทินนทุกะ จบ  
 
              ๖๙.  นอุปาทานโคจฉกทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ 

                                     ปฏิจจวาระ         

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

           [๑๒๗] ๑.  อุปาทานธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย              
                                                ฯลฯ 
                     นอุปาทานโคจฉกทุกอุปาทนโคจฉกทุกะ จบ  
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              ๗๕.-๘๒.  นกิเลสโคจฉกทุกกิเลสโคจฉกทุกะ  

                                     ปฏิจจาระ 
                                    อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๒๘] ๑. กิเลสธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกเิลสธรรม    เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
                      นกิเลสโคจฉกทุกกิเลสโคจฉกทุกะ  จบ 
 
              ๘๓. นทัสสเนนปหาตัพพทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 

                                        ปฏิจจวาระ         

                                          อนุโลมนัย 
           [๑๒๙] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม๑  อาศัยธรรมที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑  วาระ 
                       ๒.  ทัสสเนนปทาตัพพธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
๑. ม= นทัสสนเนนปหาตัพพธรรม  
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                       ๓.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย                                                                              
                       ๔.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และธรรมที่ไมใชทัสส- 
เนนปหาตัพพธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม    ที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ.  
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   และธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ. 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ   ฯลฯ 
            นทัสสเนนปหาตัพพทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  จบ 
 
             ๘๔.  นภาวนายปหาตัพพทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๓๑] ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม๑  อาศัยธรรมที่ไมใช 
ภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
๑. ม. = นภาวนายปหาตัพพธรรม.    
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๑๓๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๕  วาระ ฯลฯ 
          นภาวนายปหาตัพพทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ  จบ  
 
                     ๘๕.  นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                           ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจยั 
           [๑๓๓] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
   นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ  
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                 ๘๖.  นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  
                       ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ   

                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๓๕] ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
   นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ 
 
                           ๘๗.  นสวิตักกทุกสวิตักกทุกะ 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๓๗] ๑.  สวตักกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                      ๒.  อวิตักกธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย    
                      ๓.  สวิตักกธรรม     และอวิตักกธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสวิตักกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                      ๔.  อวิตักกธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๕.  สวิตักกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๖.  สวิตักกธรรม     และอวิตักกธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอวิตักกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๗.  สวิตักกธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอวิตักกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                      ๙.  อวิตักกธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอวิตักกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                    ๑๐. สวิตักกธรรม     และอวิตักกธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสวิตักกธรรม     และธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม   เกิดขึน้   
เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                            นสวิตักกทุกสวิตักกทุกะ  จบ  
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                   ๘๘.  นสวิจารทุกสวิจารทุกะ  

                              ปฏิจจวาระ 
                               อนุโลมนัย 
                              ๑. เหตุปจจัย  

           [๑๓๙] ๑.  สวิจารธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                        ฯลฯ 
 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
                        นสวิจารทุกสวิจารทุกะ  จบ 
 
                       ๘๙.  นสัปปติกทุกสัปปติกทุกะ 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๔๑] ๑.  สัปปติกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                                ฯลฯ  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๔๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ  
                         นสัปปติกทุกสัปปติกทุกะ  จบ 
 
                       ๙๐.  นปติสหคตทุกปติสหคตทุกะ 

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๔๓] ๑.  ปติสหคตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                               นปติสหคตทุกปติสหคตทุกะ  จบ  
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                     ๙๑.  นสขุสหคตทุกสุขสหคตทุกะ  

                                   ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๔๕] ๑.  สขุสหคตธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๖]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                        นสุขสหคตทุกสุขสหคตทุกะ  จบ 
 
                ๙๒.  นอุเบกขาสหคตทุกอุเบกขาสหคตทุกะ 

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย         

           [๑๔๗] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒. ธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม      อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๓.  อุเบกขาสหคตธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม      อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม      เกิดขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ.  
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม   เกิดขึน้   เพราะเหตุ  
ปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                       ๗.  อุเบกขาสหคตธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม   และธรรมท่ีไมใชธรรม   ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม     อาศัยธรรม  
ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม     และธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใช 
อุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๙.  อุเบกขาสหคตธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    และธรรม 
ที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                     นอุเบกขาสหคตทุกอุเบกขาสหคตทุกะ  จบ  
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                   ๙๓.  นกามาวจรทุกกามาวจรทุกะ  

                                   ปฏิจจวาระ  

                                    อนุโลมนัย   

                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๔๙] ๑.  กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
กามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  กามาวจรธรรม   และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
ธรรม  ที่ไมใชกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                       ๗.  กามาวจรธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  
และธรรมท่ีไมใชธรรม  ทีไ่มใชกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                   

           [๑๕๐]  ในเหตุปจจัย มี  ๙ วาระ   ฯลฯ 
                             นกามาวจรทุกกามาวจรทุกะ จบ  
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                      ๙๔. นรูปาวจรทุกรูปาวจรทุกะ  

                                    ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๕๑] ๑.  รูปาวจรธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๕๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
                            นรูปาวจรทุกรูปาวจรทุกะ  จบ 
 
                          ๙๕.  นอรูปาวจรทุกอรูปาวจรทุกะ         

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๕๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ  
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                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๑๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
                           นอรูปาวจรทุกอรูปาวจรทุกะ  จบ  
 
                  ๙๖.  นปริยาปนนทุกปริยาปนนทุกะ 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

           [๑๕๕] ๑.  ปริยาปนนธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนน- 
ธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ปรยิาปนนธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอปริยาปนน- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                       ๕.  ปริยาปนนธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนน- 
ธรรม    และธรรมท่ีไมใชอปริยาปนนธรรม    เกิดขึ้น    เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
               [๑๕๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕   วาระ  ฯลฯ 
                         นปริยาปนนทุกปริยาปนนทุกะ จบ  
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                     ๙๗. นนิยยานิกทุกนิยยานิกทุกะ  

                                   ปฏิจจวาระ  

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

           [๑๕๗] ๑.  อนิยยานิกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชนิยยานิก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  อนิยยานิกธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยยานิก- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ 
                       ๕.  อนิยยานิกธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชนิยยานิก- 
ธรรม   และธรรมที่ไมใชอนิยยานิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๕๘]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
                            นนิยยานิกทุกนิยยานิกทุกะ  จบ  
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                              ๙๘.  นนิยตทุกนิยตทุกะ   

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั         

           [๑๕๙] ๑.  อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนยิตธรรม เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓  วาระ. 
                       ๕.  อนิยตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชนิยตธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชนิยตธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจยั   มี ๑ วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
                                 นนิยตทุกนิยตทุกะ  จบ  
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                       ๙๙.  นสอตุตรทุกสอุตตรทุกะ   

                                    ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
           [๑๖๑] ๑.  สอุตตรธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อนุตตรธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  สอุตตรธรรม    และอนุตตรธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสอุตตรธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ. 
                       ๔.  สอุตตรธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ.                                      
                       ๕.  สอุตตรธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอนุตตรธรรม เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๖๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
                              นสอุตตทุกสอุตตรทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1022 

                             ๑๐๐.  นสรณทุกสรณทุกะ 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั   

           [๑๖๓] ๑.  อรณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม    เกิด  
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ.  
                       ๒.  อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๕.  อรณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสรณธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๖๔]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
 

                                        ปจจนียนัย 
                                     ๑. นเหตุปจจัย 
           [๑๖๕] ๑. อรณธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย  
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                       ๒.  สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรณธรรม เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย  
 

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๖๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ฯลฯ  สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                        ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย                         

           [๑๖๗] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสรณธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม   เปนปจจัยแกอรณธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม   เปนปจจัยแกสรณธรรม 
ฯลฯ                 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม 
และอรณธรรมดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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                              ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๑๖๘] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสรณธรรม   เปนปจจัยแกอรณธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม   เปนปจจัยแกอรณธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม  เปนปจจัยแกสรณธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๔  วาระ ในอารัมมณปจจัย มี  ๔ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
 

                                             ปจจนยีนัย 
                               การยกปจจัยในปจจนยีะ 
           [๑๗๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย   และเปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  ฯลฯ  
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                      การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ    

           [๑๗๑]  ในนเหตุปจจัย   ๗ วาระ   ในนอารมัมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
           อนุโลมนัยก็ดี   ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระในกุสลติกะ  ทานนับไวอยางไร  พึงนับอยางนั้น. 
                               ปจจนียานุโลมทกุปฏฐาน  จบ 
                                    นสรณทุกสรณทุกะ  จบ  
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                       ๓.  ปจจนียานุโลมทุกติกปกฐาน  
                      นเหตุทุกนกุสลติกเหตุทุกกุสลติกะ 

                      (๑. เหตุทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                      ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                            กุศลบท 
           [๑๗๒] ๑.  กุศลธรรม   ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
กุศล  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  กุศลธรรม ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
กุศล  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  กุศลธรรม ที่เปนเหตุธรรม  และกุศลธรรม ที่เปน 
นเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่เปนนเหตุธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๗๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ    
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                                     ปจจยวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั  

           [๑๗๔] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                                      ปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย   

                                       เหตุปจจัย 
                                       อัพยาตบท 
           [๑๗๕] ๑.  อัพยากตธรรม   ทีเ่ปนนเหตุธรรม   อาศัยธรรมที ่
ไมใชอัพยากตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  กุศลธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ 
ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  อัพยากธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม   อาศัยธรรม 
ไมใชอัพยากตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม   และธรรมท่ีไมใชอัพยากต- 
ธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1028 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ  
                      นเหตุทุกนกุสลติกเหตุทุกกุสลติกะ  จบ 
 
                      นสเหตุกทุกนกุสลติกสเหตุกทุกกุสลติกะ 

                      (๒.  สเหตุกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                        ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท         

           [๑๗๗] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนสเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
กุศล  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๗๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ          
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                                         ปจจยวาระ   

                                          อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                           อกุศลบท 
           [๑๗๙] ๑.  อกุศลธรรม    ที่เปนสเหตุกธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓   
วาระ. 
 

                                           ปฏิจจวาระ  

                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                           อัพยากตบท         

           [๑๘๐] ๑.  อัพยากตธรรม   ที่เปนอเหตุกธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตธรรม ที่ไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  
                       ๒.  อัพยากตธรรม  ที่เปนอเหตุกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  
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                       ๓.  อัพยากตธรรม   ทีเ่ปนอเหตุกธรรม    อาศัยธรรม  
ที่ไมใชอัพยากตธรรม    ที่ไมใชสเหตุกธรรม     และธรรมที่ไมใช 
อัพยากตธรรม  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๘๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
                 นสเหตุกทุกนกุสลติกสเหคุกทุกกุสลติกะ  จบ 
 
            นเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลติกเหตุสัมปยุตตทุกกุสลติกะ         

                (๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                        ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๘๒] ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเหตุสัมป- 
ยุตตธรรม  ฯลฯ 
                                              ฯลฯ 
       นเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลติกเหตุสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1031 

         นเหตุสเหตุกทุกนกุสลติกเหตุสเหตุกทุกกุสลติกะ           

           (๔.  เหตุสเหตุกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                  ปญหาวาระ  

                                   อนุโลมนัย 
                            ๑. อารัมมณปจจัย         

                                       กุศลบท         

           [๑๘๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล    ที่เปนนเหตุธรรม และไมใช 
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุก 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๒.  ฯลฯ  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ที่เปนสเหตุกธรรม 
แตไมใชเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๓.  ฯลฯ  เปนปจจัยแกกุศลธรรม   ที่เปนทั้งเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม   และกศุลธรรม  ที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุ 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชกุศล    ที่ไมใชอเหตุกธรรม   และ 
ไมใชนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ที่เปนทั้งเหตุธรรม  และ 
สเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ.  
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                       ๗.  ธรรมที่ไมใชกุศล   ที่เปนนเหตุธรรม    แตไมใช  
อเหตุกธรรม   และธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอเหตุกธรรม    และ 
ไมใชนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ที่เปนทั้งเหตุธรรม   และ 
สเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี  ๓  วาระ.  
           ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๙  วาระ. 
 

                                    ปญหาวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        อกุศลบท 
           [๑๘๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่เปนนเหตุธรรม  แตไมใช 
อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกอกุศลธรรม    ที่เปนทั้งเหตุธรรม   และ 
สเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ    ฯลฯ   
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                                   ปญหาวาระ   

                                    อนุโลมนัย 
                            ๑. อารัมมณปจจัย  

                                   อัพยากตบท         

           [๑๘๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
แตไมใชอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนทั้งเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
           รวมม ี๙ วาระ. 
           นเหตุสเหตุกทุกนกุสลติกเหตุสเหตุกทุกกุสลติกะ  จบ  
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                      นเหตุเหตุสมัปยุตตทุกนกุสลติกะ  
                         เหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 

          (๕.  เหตุสัมปยุตตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                    ปญหาวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                               ๑. อารัมมณปจจัย                         

                                          กุศลบท         

           [๑๘๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชกุศล    ที่เปนเหตุธรรม     แตไมใช 
เหตุวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกกุศลธรรม  ที่เปนทั้งเหตุธรรมและ 
เหตุสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั  ฯลฯ 
           พึงกระทําเปน ๙ วาระ. 
 

                                        ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                 ๑. อารัมมณปจจัย 
                                            อกุศลบท                                                                         

           [๑๘๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่เปนนเหตุธรรม  แตไมใช 
เหตุวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอกุศล  ที่เปนทั้งเหตุธรรมและ 
เหตุสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั  ฯลฯ 
           พึงกระทําเปน ๙ วาระ.  
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                                     ปญหาวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                 ๑. อารัมมณปจจัย  

                                       อัพยากตบท                                    

           [๑๘๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
แตไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม    ที่เปนทั้ง 
เหตุธรรมและเหตุสัมปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสลติกะ    จบ 
 
               นเหตุนสเหตุกทุกนกุสลติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลติกะ                 

                      (๖. เหตุสหตุกทุกะ   ๑. กุสลติกะ) 
                                           ปจจยวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                                กุศลบท 
           [๑๘๙]  ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่เปนนเหตุธรรม  แตไมใชสเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย         
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๙๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
 

                                    ปจจยวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั  

                                     อกุศลบท 
           [๑๙๑] ๑. อกุศลธรรม  ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ที่เปนนเหตุธรรม  แตไมใชสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๙๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ ฯลฯ 
 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                   อัพยากตบท 
           [๑๙๓] ๑.  อัพยากตธรรม  ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชอเหตุก- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๑๙๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ  
             นเหตุสนเหตุกทุกนกุสลติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลติกะ  จบ 
 

            นสปัปจจยทกุนกุสลติกสัปปจจยทุกกุสลติกะ 
                          (๗.  สัปปจจยทกุะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                          ปจจยวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท 
           [๑๙๕] ๑. กุศลธรรม  ที่เปนสัปปจจยธรรม  อาศัยธรรมที่ 
ไมใชกุศล  ทีไ่มใชอัปปจจยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๙๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ         
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                                     ปจจยวาระ   

                                     อนุโลมนัย  

                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                                      อกุศลบท 
           [๑๙๗] ๑.  อกุศล ที่เปนสัปปจจยธรรม  อาศัยธรรมที ่
ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอัปปจจยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๙๘] ในเหตุปจจัย  ม ี๑  วาระ  ฯลฯ 
 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                    อัพยากตบท 
           [๑๙๙] ๑. อัพยากตธรรม  ที่เปนสัปปจจยธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชอัปปจจยธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม          

           [๒๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ  ฯลฯ  
         นสัปปจจยทุกนกุสลติกสัปปจจยทุกกุสลติกะ  จบ 
 
                     นสังขตทุกนกุสลติกสังขตทุกกุสลติกะ         

                      (๘. สังขตทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๐๑] ๑.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอสังขตธรรม  ฯลฯ 
                 นสังขตทุกนกุสลติกสังขตทุกกุสลติกะ  จบ          
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            นสนทิัสสนทุกนกุสลติกสนิทัสสนทุกกุสลติกะ                   

                 (๙. สนิทัสสนทุกะ  ๑. กุสลติกะ)          

                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          กุศลบท         

           [๒๐๒] ๑. กุศลธรรม   ที่เปนอนิทัสสนธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสนิทสัสนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๐๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          อกุศลบท 
           [๒๐๔]  ๑. อกุศลธรรม  ที่เปนอนิทัสสนธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชสนทิัสสนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ  ฯลฯ 
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                                อัพยากตบท    

           [๒๐๖] ๑.  อัพยากตธรรม   เปนสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย                                                                    
                       ๒.  อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม  ฯลฯ   ม ี๓ วาระ. 
       นสนิทัสสนทุกนกุสลติกสนิทัสสนทุกกุสลติกะ  จบ 
 
               นสปัปฏิฆทุกนกุสลติกสัปปฏิฆทุกกุสลติกะ 

                (๑๐. สัปปฏฆิทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         กุศลบท  

           [๒๐๗]  ๑. กุศลธรรม  ที่เปนอปัปฏิฆธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  ฯลฯ 
             นสปัปฏิฆทุกนกุสลติกสัปปฏิฆทุกกุสลติกะ จบ  
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                        นรูปทุกนกุสลติกรูปทุกกุสลติกะ     

                      (๑๑. รูปทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)           

                                     ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        กุศลบท 
           [๒๐๘]  ๑. กุศลธรรม   ที่เปนอรูปธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
กุศล  ที่ไมใชอรูปธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๐๙]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ฯลฯ 
 

                                     อกุศลบท 
           [๒๑๐] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนอรูปธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ที่ไมใชอรูปธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๑๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ   
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                                  อัพยากตบท    

           [๒๑๒] ๑.  อัพยากตธรรม ที่เปนรูปธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
อัพยากตธรรม  ที่ไมใชรปูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๑๓]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
                    นรูปทุกนกุสลติกรูปทุกกสุลติกะ จบ 
 
                     นโลกิยทุกนกุสลติกโลกิยทุกกุสลติกะ 

                    (๑๒.  โลกิยทุกะ  ๑  กุสลติกะ) 
                                        ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                            กุศลบท                                         

           [๒๑๔] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
กุศล  ที่ไมใชโลกุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลธรรม   ที่ไมใชโลกุตตรธรรม 
ฯลฯ  ม ี ๒  วาระ.  
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                                       อกุศลบท     

           [๒๑๕]  ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนโลกิยธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ที่ไมใชโลกุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๑๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
 

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                        อัพยากตบท 
           [๒๑๗] ๑.  อัพยากตธรรม   ทีเ่ปนโลกิยธรรม   อาศัยธรรมที ่
ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชโลกิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อัพยากตธรรม   ทีเ่ปนโลกิยธรรม   อาศัยธรรมที ่
ไมใชอัพยากตธรรม   ที่ไมใชโลกุตตรธรรม    เกิดขึ้น    เพราะเหตุ 
ปจจัย 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๑๘]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
                        นโลกิยทกุนกุสลติกโลกิยทุกกุสลติกะ  จบ  
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                          นเกนจิวญิเญยยทุกนกุสลติกะ   
                             เกนจิวิญเญยยทุกกุสลติกะ 

            (๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ  ๑. กุสลติกะ)         

                                      ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย  

                                           กุศลบท 
           [๒๑๙] ๑. กุศลธรรม  ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  กุศลธรรม    ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล.  ที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                       ๗.  กุศลธรรม ท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม     และธรรมที่ไมใชกศุล 
ที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ  
           ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ.  
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                                        อกุศลบท      

           [๒๒๐] ๑.  อกุศลธรรม    ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศลธรรม     ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อกุศลธรรม   ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๒๑]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ฯลฯ 
 

                                        อัพยากตบท 
           [๒๒๒]  ๑.  อัพยากตธรรม  ทีเ่ปนเกนจิวิญเญยยธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม    ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ  
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๒๓]  นเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
             นเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลติกเกนจิวิญเญยยทุกกุสลติกะ จบ  
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                    นอาสวทุกนกุสลติกอาสวทุกกุสลติกะ   

                   (๑๔. อาสวทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                      ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           กุศลบท 
           [๒๒๔] ๑.  กุศลธรรม    ที่ไมใชอาสวธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๒๒๕]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          อกุศลบท 
           [๒๒๖] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๒๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
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                                      อัพยากตบท   

           [๒๒๘] ๑.  อัพยากตธรรม   ทีไ่มใชอาสวธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อัพยากตธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชธรรม  ทีไ่มใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
          ทุกมลูกนัย มี ๑ วาระ  ม ี๓ วาระ  ฯลฯ 
                     นอาสวทุกนกุสลติกอาสวทุกกุสลติกะ  จบ 
 
                           นสาสวทุกนกุสลติกสาสวทุกกุสลติกะ         

                          (๑๕. สาสวทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                                 กุศลบท         

           [๒๒๙] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนอนาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
กุศล  ที่ไมใชอนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                       ฯลฯ 
 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๓๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๒  วาระ  ฯลฯ  
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                                      อกุศลบท     

           [๒๓๑] ๑.  อกุศลธรรม ที่เปนอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ที่ไมใชอนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๓๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
                 นสาสวทุกนกุสลติกสาสวทุกกุสลติกะ  จบ 
 
                           นอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลติกะ 
                              อาสวสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 

           (๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          กุศลบท 
           [๒๓๓] ๑.  กุศลธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๓๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  
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                                     อกุศลบท                    

           [๒๓๕] ๑. กุศลธรรม  ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๓๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย   

                                      เหตุปจจัย 
                                     อัพยากตบท 
           [๒๓๗] ๑.  อัพยากตธรรม  ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม   ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๓๘]  ในเหตุปจจัย  ๓ มีวาระ ฯลฯ 
       นอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลติกอาสวสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  
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           นอาสวสาสวทุกนกุสลติกอาสวสาสวทุกกุสลติกะ   

             (๑๗. อาสวสาสวทุกะ   ๑. กุสลติกะ)         

                                   ปจจยวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                       กุศลบท         

           [๒๓๙] ๑.  กุศลธรรม ที่เปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๔๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ         
 

                                      อกุศลบท   

           [๒๔๑] ๑. อกุศลธรรม  ที่เปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล    ที่ไมใชอาสวธรรม    และไมใชอนาสว- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย          
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๔๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
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                                  ปฏิจจวาระ     

                                   อนุโลมนัย   

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                  อัพยากตบท  

           [๒๔๓] ๑.  อัพยากตธรรม  ที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสว- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม   และ 
ไมใชอนาสวธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๔๔]  ในเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
           ๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  ไมมีแสดง. 
       นอาสวสาสวทุกนกุสลติกอาสวสาสวทุกกุสลติกะ  จบ 
                       อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนกุสลติกะ 
                          อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลติกะ 

      (๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                    ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                          กุศลบท         

           [๒๔๕] ๑.  กุศลธรรม     ที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล    ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม     และไมใช 



อนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  กุศลธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม และไมใชอนาสวธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๔๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        อกุศลบท   

           [๒๔๗]  ๑.  อกุศลธรรม     ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล    ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม    และไมใช- 
อนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ฯลฯ 
 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย         

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                     อัพยากตบท 
           [๒๔๙] ๑.  อัพยากตธรรม   ทีเ่ปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม   ทีเ่ปนอาสววิปปยุตตธรรม   และ 
ไมใชสาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  อัพยากตธรรม    ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม  
อาศัยอัพยากตธรรม  ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  และไมใชอนาสว- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๕๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ ฯลฯ 
อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนกุสลติกอาสวิปปยุตตสาสวทุกกุสลติกะ  จบ 
 
                               นสัญโญชนโคจฉกทุกนกุสลติกะ 
                                  สัญโญชนโคจฉกทุกกุสลติกะ 

          (๒๐.-๒๕.  สัญโญชนโคจฉกะ  ๑. กุสลติกะ)         

                                               ปจจยวาระ 
                                                 อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย 
                                                    อกุศลบท 
           [๒๕๑] ๑. อกุศลธรรม  ที่เปนสัญโญชนธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 

                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๕๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 นสัญโญชนโคจฉกทุกนกุสลติกสัญโญชนโคจฉกทุกกุสลติกะ  จบ  
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              นคันถโคจฉกทุกนกุสลติกคันถโคจฉกทุกกุสลติกะ          

              (๒๖.-๓๑. คันถโคจฉกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                      ปจจยวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        อกุศลบท 
           [๒๕๓] ๑.  อกุศลธรรม ที่เปนคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ที่ไมใชคันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
          นคันถโคจฉกทุกนกุสลติกคันถโคจฉกทุกกุสลติกะ จบ  
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         นโอฆโคจฉกทุกนกุสลติกโอฆโคจฉกทุกกุสลติกะ   

         (๓๒.-๓๗. โอฆโคจฉกะ ๑. กุสลติกะ) 
                                ปจจยวาระ 
                                 อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                                    อกุศลบท 
           [๒๕๕] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนโอฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ที่ไมใชโอฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
        นโอฆโคจฉกทุกนกุสลติกโอฆโคจฉกทุกกุสลติกะ  จบ 
 
                นโยคโคจฉกทุกนกุสลติกโยคโคจฉกทุกกุสลติกะ 

              (๓๘.-๔๓.  โยคโคจฉกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                       ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                           อกุศลบท         

           [๒๕๖] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนโยคธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ที่ไมใชโยคธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๒๕๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
     นโยคโคจฉกทุกนกุสลติกโยคโคจฉกทุกกุสลติกะ  จบ  
 
       นนีวรณโคจฉกทุกนกุสลติกนีวรณโคจฉกทุกกุสลติกะ        

        (๔๔.-๔๙.  นีวรณโคจฉกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                  ปจจยวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                     อกุศลบท 
           [๒๕๘] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนนีวรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชนีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓ 
วาระ. 
     นนีวรณโคจฉกทุกนกุสลติกนีวรณโคจฉกทุกกุสลติกะ  จบ 
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                             นปรามาสโคจฉกทุกนกุสลติกะ  
                               ปรามาสโคจฉกทุกกุสลติกะ 

     (๕๐.-๕๔. ปรามาสโคจฉกทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                        ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                          อกุศลบท 
           [๒๕๙] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนปรามาสธรรม  อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชอกุศล  ที่ไมใชปรามาสธรรม  เกดิขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
      นปรามาสโคจกทุกนกุสลติกปรามาสโคจกทุกกุสลติกะ  จบ  
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              นสารัมมณทุกนกุสลติกสารัมมณทุกกุสลติกะ  

              (๕๕. สารัมมณทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                    ปจจยวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         กุศลบท         

           [๒๖๑] ๑.  กุศลธรรม   ที่เปนสารัมมณธรรม   อาศัยธรรมที ่
ไมใชกุศล  ทีไ่มใชสารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๖๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                         อกุศลบท 
           [๒๖๓]  ๑.  อกุศลธรรม   ที่เปนสารัมมณธรรม  อาศัยธรรมที ่
ไมใชอกุศล  ที่ไมใชสารัมมณธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม            

           [๒๖๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  
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                                    อัพยากตบท  

           [๒๖๕]  ๑.  อัพยากตธรรม    ที่เปนอนารัมมณธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม    ที่ไมใชอนารัมมณธรรม    เกิดขึน้  
เพราะเหตุปจจัย 
 

               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๖๖] ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
     นสารัมมณทุกนกุสลติกสารัมมณทุกกุสลติกะ  จบ 
 
                   นจิตตทุกนกุสลติกจิตตทุกกุสลติกะ 

                   (๕๖. จิตตทุกะ ๑. กุสลติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                       กุศลบท 
           [๒๖๗] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนจติตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
กุศล  ที่ไมใชจิตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๒๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในธรรมท่ีไมใชอกุศล  มี ๓  วาระ 
ในธรรมท่ีไมใชอัพยากตธรรมที่  ๓  วาระ. 
                                        ฯลฯ 
              นจิตตทุกนกุสลติกจิตตทุกกุสลติกะ  จบ 
 
                นเจตสิกทุกนกุสลติกเจตสิกทุกกุสลติกะ 

               (๕๗. เจตสิกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)                                         

                                   ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                      กุศลบท 
           [๒๖๙] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนเจตสิกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
กุศล  ที่ไมใชเจตสิกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๗๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
              นเจตสิกทุกนกุสลติกเจตสิกทุกกุสลติกะ  จบ 
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                           นจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลติกะ   
                              จิตตสัมปยุตตทุกกุสลติกะ 

            (๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                         ปจจยวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                              กุศลบท          

           [๒๗๑] ๑.  กุศลธรรม ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๗๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
        นจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลติกจิตตสัมปยุตตทุกกุสลติกะ  จบ  
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           นจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลติกจิตตสังสัฏฐทุกกุสลติกะ  

             (๕๙.  จิตตสังสัฏฐทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)          

                                        ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท 
           [๒๗๓] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนจติตสังสัฏฐธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๗๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
         นจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลติกจิตตสังสัฏฐทุกกุสลติกะ  จบ  
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                            นจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลติกะ  
                               จิตตสมุฏฐานทุกกุสลติกะ 

              (๖๐. จิตตสมุฏฐานทกุะ  ๑. กุสลติกะ)          

                                       ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                           กุศลบท         

           [๒๗๕] ๑.  กุศลธรรม ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ   ฯลฯ 
       นจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลติกจิตตสมุฏฐานทุกกุสลติกะ  จบ  
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             นจิตตสหภูทุกนกุสลติกจิตตสหภูทุกกุสลติกะ  

               (๖๑.  จิตตสหภูทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                        ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท 
           [๒๗๗]  ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนจิตตสหภูธรรม   อาศัยธรรมที ่
ไมใชกุศล  ทีไ่มใชจิตตสหภูธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๒๗๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
              นจิตตสหภูทุกนกุสลติกจิตตสหภูทุกกุสลติกะ  จบ 
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                        นจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลติกะ  
                           จิตตานุปริวัตติทุกกุสลติกะ 

           (๖๒. จิตตานุปริวัตติทกุะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                      ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          กุศลบท 
           [๒๗๙] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนจติตานุปริวัตติธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๓ วาระ. 
        นจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลติกจิตตานุปริวัตติทุกกุสลติกะ  จบ   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1067 

                   นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนกุสลติกะ  
                      จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลติกะ     

    (๖๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           กุศลบท 
           [๒๘๐] ๑.  กุศลธรรม     ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                                                 ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๘๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนกุสลติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลติกะ จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1068 

                   นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนกุสลติกะ  
                      จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลติกะ  

 (๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                          ปจจยวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                               กุศลบท 
           [๒๘๒] ๑.  กุศลธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล      ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                                              
                                                    ฯลฯ 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๘๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
                          นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนกุสลติกะ 
                         จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลติกะ  จบ         
   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1069 

          นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนกุสลติกะ   
             จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลติกะ 

 (๖๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  ๑.  กุสลติกะ)                         

                                   ปจจยวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        กุศลบท 
           [๒๘๔] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานาน-ุ 
ปริวัตติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
                นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนกุสลติกะ 
               จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1070 

          นอัชฌัตติกทุกนกุสลติกอัชฌัตติกทุกกุสลติกะ  

                (๖๖. อัชฌัตติกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                   ปจจยวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั  

                                      กุศลบท  

           [๒๘๖] ๑. กุศลธรรม ที่เปนอัชฌัตติกธรรม  อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชกุศล  ทีไ่มใชอัชฌัตติกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๘๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
             นอัชฌัตติกทุกนกุสลติกอัชฌัตติกทุกกุสลติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1071 

                 นอุปาทาทุกนกุสลติกอุปาทาทุกกุสลติกะ  

                  (๖๗. อุปาทาทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                     ปจจยวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                       กุศลบท 
           [๒๘๘] ๑.  กุศลธรรม    ที่ไมใชอุปาทาธรรม   อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชกุศล  ทีไ่มใชธรรม  ที่ไมใชอุปาทาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี  ๑  วาระ. 
                นอุปาทาทุกนกุสลติกอุปาทาทุกกุสลติกะ  จบ 
 
                 นอุปาทินนทุกนกุสลติกอุปาทินนทุกกุสลติกะ 

                  (๖๘.  อุปาทินนทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                         ปจจยวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                              กุศลบท 
           [๒๘๙] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนอนุปาทินนธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนุปาทินนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑  วาระ. 
                 นอุปาทินนทุกนกุสลติกอุปาทินนทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1072 

                      นอุปาทานโคจฉกทุกนกุสลติกะ   
                        อุปาทานโคจฉกทุกกุสลติกะ 

(๖๙.-๗๔.  อุปาทานโคจฉกทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                    ปจจยวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        อกุศลบท 
           [๒๙๐] ๑. อกุศลธรรม  ที่เปนอุปาทานธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอุปาทานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๙๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 นอุปาทานโคจฉกทุกนกุสลติกอุปาทานโคจฉกทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1073 

           นกิเลสโคจฉกทุกนกุสลติกกิเลสโคจฉกทุกกุสลติกะ  

       (๗๕.-๘๒. กิเลสโคจฉกทุกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                      ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                          อกุศลบท 
           [๒๙๒] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนกิเลสธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ที่ไมใชกิเลสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๙๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
          นกิเลสโคจฉกทุกนกุสลติกกิเลสโคจฉกทุกกุสลติกะ จบ                          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1074 

                     นทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลติกะ  
                       ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลติกะ 

  (๘๓.  ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                   ปจจยวาระ    

                                    อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         กุศลบท          

           [๒๙๔] ๑. กุศลธรรม     ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เกิดขึ้น   
เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๒๙๕]  ในเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        อกุศลบท 
           [๒๙๖] ๑.  อกุศลธรรม    ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศลธรรม     ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อกุศลธรรม     ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1075 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๒๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ  ฯลฯ   
 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                     อัพยากตบท 
           [๒๙๘] ๑.  อัพยากตธรรม   ทีไ่มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม     ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อัพยากตธรรม  ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๙๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๒  วาระ  ฯลฯ 
 นทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลติกทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1076 

                        นภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลติกะ  
                           ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลติกะ 

     (๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ  ๑. กุสลติกะ)                  

                                       ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                            กุศลบท          

           [๓๐๐] ๑.  กุศลธรรม  ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๐๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
 นภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลติกภาวนายปหาตัพพทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1077 

                นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลติกะ  
                   ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลติกะ  

(๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          กุศลบท 
           [๓๐๒] ๑.  กุศลธรรม  ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๐๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลติกะ  จบ         
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1078 

                 นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลติกะ   
                    ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลติกะ 

(๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                                           กุศลบท 
           [๓๐๔] ๑. กุศลธรรม  ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลติก ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1079 

                   นสวิตักกทุกนกุสลติกสวิตักกทุกกุสลติกะ  

                   (๘๗. สวิตักกทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                      ปจจยวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                          กุศลบท 
           [๓๐๖] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนสวิตักกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศลธรรม  ที่ไมใชสวิตักกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๐๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
                นสวิตักกทุกนกุสลติกสวิตักกทุกกุสลติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1080 

               นสวิจารทุกนกุสลติกสวิจารทุกกุสลติกะ   

               (๘๘. สวิจารทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                   ปจจยวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                        กุศลบท                         

           [๓๐๘] ๑. กุศลธรรม  ที่เปนสวิจารธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
กุศล  ที่ไมใชสวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๐๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
                  นสวิจารทุกนกุสลติกสวิจารทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1081 

              นสปัปติกทุกนกุสลติกสัปปติกทุกกุสลติกะ   

             (๘๙.  สัปปติกทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                   ปจจยวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                       กุศลบท 
           [๓๒๐] ๑. กุศลธรรม  ที่เปนสปัปติกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสัปปติกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๓๑๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
             นสปัปติกทุกนกุสลติกสัปปติกทุกกุสลติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1082 

             นปติสหคตทุกนกุสลติกปติสหคตทุกกุสลติกะ   

               (๙๐. ปติสหคตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                     ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          กุศลบท         

           [๓๑๒]  ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนปติสหคตธรรม  อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชกุศล  ทีไ่มใชปติสหคตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๑๓] ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
              นปติสหคตทุกนกุสลติกปติสหคตทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1083 

              นสขุสหคตทุกนกุสลติกสุขสหคตทุกกุสลติกะ   

               (๙๑.  สุขสหคตทุกะ   ๑  กุสลติกะ) 
                                       ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          กุศลบท         

           [๓๑๔] ๑.  กุศลธรรม   ที่เปนสุขสหคตธรรม  อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชกุศล  ทีไ่มใชสุขสหคตธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
         

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๑๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
             นสขุสหคตทุกนกุสลติกสุขสหคตทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1084 

                         นอุเบกขาสหคตทุกนกุสลติกะ   
                            อุเบกขาสหคตทุกกุสลติกะ 

        (๙๒.  อุเบกขาสหคตทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          กุศลบท 
           [๓๑๖]  กุศลธรรม  ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๑๗] ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
     นอุเบกขาสหคตทุกนกุสลติกอุเบกขาสหคตทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1085 

            นกามาวจรทุกนกุสลติกกามาวจรทุกกุสลติกะ     

             (๙๓.  กามาวจรทุกะ  ๑. กุสลติกะ)         

                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          กุศลบท 
           [๓๑๘] ๑.  กุศลธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม      อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
                       ๒.  กุศลธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม       อาศัยธรรม  
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
              นกามาวจรทุกนกุสลติกกามาวจรทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1086 

               นรปูาวจรทุกนกุสลติกรูปาวจรทุกกุสลติกะ   

              (๙๔.  รูปาวจรทุกะ   ๑.  กุสลติกะ) 
                                     ปจจยวาระ  

                                      อนุโลมนัย         

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        กุศลบท 
           [๓๒๐] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนรปูาวจรธรรม      อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  กุศลธรรม  ที่ไมใชรูปาวจรธรรมอาศัย  ฯลฯ  ม ี๒  วาระ. 
               นรปูาวจรทุกนกุสลติกรูปาวจรทุกกุสลติกะ  จบ 
 
                  นอรูปาวจรทุกนกุสลติกอรูปาวจรทุกกุสลติกะ 

                   (๙๕. อรูปาวจรทกุะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                         ปจจยวาระ 
                                           อนุโลมนัย  

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                                กุศลบท 
           [๓๒๑] ๑.  กุศลธรรม   ที่เปนอรูปาวจรธรรม   อาศัยธรรมที่ 
ไมใชอรูปาวจรธรรม  เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  กุศลธรรม ที่ไมใชอรูปาวจรธรรมอาศัย  ฯลฯ  ม ี๒ วาระ  
                นอรูปววจรทุกนกุสลติกอรูปาวจรทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1087 

             นปรยิาปนนทุกนกุสลติกปริยาปนนทุกกุสลติกะ   

              (๙๖.  ปริยาปนนทุกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                      ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           กุศลบท 
           [๓๒๒] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนอปริยาปนนธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอปริยาปนนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  กุศลธรรม ที่เปนปริยาปนนธรรมอาศัย  ฯลฯ มี ๒ วาระ. 
              นปริยาปนนทุกนกุสลติกปรยิาปนนทุกกุสลติกะ  จบ 
 
                      นนิยยานิกทุกนกุสลติกนิยยานิกทุกกุสลติกะ 

                      (๙๗. นิยยานิกทุกะ   ๑.  กุสลติกะ) 
                                            ปจจยวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                                กุศลบท 
        [๓๒๓]  ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนนิยยานิกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชนิยยานิกธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                     ๒. กุศลธรรม  ที่เปนอนิยยานิกธรรมอาศัย  ฯลฯ มี  ๒  วาระ. 
                  นนิยยานิกทุกนกุสลติกนยิยานิกทุกกุสลติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1088 

                   นนิยตทุกนกุสลติกนิยตทุกกุสลติกะ   

                  (๙๘. นิยตทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           กุศลบท                 

           [๓๒๔] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนนิยตธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
กุศล  ที่ไมใชนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                   
                       ๒.  กุศลธรรม  ที่เปนอนิยตธรรมอาศัย  ฯลฯ  มี ๒  วาระ. 
                     นนิยตทุกนกุสลติกนิยตทุกกุสลติกะ  จบ 
 
                     นสอุตตรทุกนกุสลติกสอุตตรทุกกุสลติกะ 

                     (๙๙. สอุตตรทุกะ  ๑. กุสลติกะ) 
                                        ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                              กุศลบท 
           [๓๒๕] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนอนุตตรธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนุตตรธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  กุศลธรรม  ที่เปนสอุตตรธรรมอาศัย  ฯลฯ  มี  ๒  วาระ. 
                 นสอุตตรทุกนกุสลติกสอุตตรทุกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1089 

                          นสรณทุกนกุสลติกสรณทุกกุสลติกะ   

                         (๑๐๐.  สรณทุกะ ๑.  กุสลติกะ) 
                                         ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                            กุศลบท         

           [๓๒๖] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนอรณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช  
กุศล  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๒๗]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                            อกุศลบท 
           [๓๒๘] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนสรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๒๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1090 

                                    ปฏิจจวาระ    

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                    อัพยากตบท 
           [๓๓๐] ๑.  อัพยากตธรรม    ที่เปนอรณธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๓๑]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
                    นสรณทุกนกุสลติกสรณทุกกุสลติกะ จบ 
 
                       นเหตุทุกนเวทนาติกเหตุทุกเวทนาติกะ 

                       ( ๑. เหตุทุกะ  ๒.  เวทนาติกะ) 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย  

                                          ๑.  เหตุปจจัย 
                              สุขายเวทนายสัมปยุตตบท 
           [๓๓๒] ๑.  สขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม      ที่เปนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1091 

                       ๒.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๓.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม 
และสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย    
                                           

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๓๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
           ในนเหตุนทุกขายเวทนายสัมปยุตตมูล  ม ี ๓  วาระ   เหมือนกัน. 
 

                อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตบท 
           [๓๓๔] ๑.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่เปนเหตุ- 
ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปน 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                  
                                               ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๓๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
                       นเหตุทุกนเวทนาติกเหตุทุกเวทนาติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1092 

                   นเหตุทุกนวิปากติกเหตุทุกวิปากติกะ   

                   (๑. เหตุทกุะ  ๕.  วิปากติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย         

                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                      วิปากบท 
           [๓๓๖] ๑.  วิปากธรรม  ที่เปนเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
วิปากธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๓๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 

                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                    วปิากธัมมบท 
           [๓๓๘] ๑.  วิปากธัมมธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1093 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๓๓๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย         

                           เนววปิากนวิปากธัมมบท 
           [๓๔๐] ๑. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๓๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
                        นเหตุทุกนวิปากติกเหตุทุกวิปากติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1094 

                          นเหตุทุกนอุปาทินนติกะ   
                             เหตุทกอุปาทินนติกะ 

            (๑. นเหตุทุกะ  ๔. อุปาทินนติกะ)                 

                                 ปญหาวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                               ๑. อารัมมณปจจัย 
                            อุปาทนินุปาทานิยบท 
           [๓๔๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม      ที่เปน   
นเหตุธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม    ที่เปนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย                                      
                       ๒.  ฯลฯ  เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๓.  ฯลฯ  เปนปจจัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม     ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
                       ๗.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม      ที่เปน 
นเหตุธรรม    และธรรมท่ีไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม     ที่ไมใช  
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นเหตุธรรม   เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม    ที่เปนเหตุธรรม    
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
           มี  ๙  วาระ.      
      

                                     ปจจยวาระ    

                                      อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                         อนุปาทินนุปาทานิยบท 
           [๓๔๓] ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่เปนเหตุธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๓๔๔] ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 

                            อนุปาทินนุอนุปาทานิยบท 
           [๓๔๕] ๑.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม      ที่เปนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ  
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม  



           [๓๔๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
                     นเหตุทุกนอุปาทินนติกเหตุทุกอุปาทินนติกะ จบ  
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                              นเหตุทุกนสังกิกิฏฐติกะ  
                                 เหตุทุกสังกิลิฏฐติกะ 

                 (๑. เหตุทุกะ  ๕. สังกิลิฏฐติกะ)  

                                      ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                           สังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท 
           [๓๔๗] ๑.  สังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                             อสังกิลิฏอสังกิเลสิกบท 
           [๓๔๙] ๑.  อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสงักิเลสิกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ  
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                การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๓๕๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
          นเหตุทุกนสังกิลิฏฐติกเหตุทุกสังกิลิฏฐติกะ  จบ 
 
                   เหตุทุกนสวิตักกติกเหตุทุกสวิตักกติกะ 

                  (๑.  เหตุทุกะ  ๖.  สวิตักกติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                สวตัิกกสวิจารบท 
           [๓๕๑] ๑.  สวิตักกสวิจารธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย  
                                                                       

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม           

           [๓๕๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                  อวตัิกกวิจารมัตตบท 
           [๓๕๓] ๑.  อวิตักกวิจารมัตตธรรม   ที่เปนเหตุธรรม    อาศัย  
ธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารมัตตธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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                                               ฯลฯ  

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๓๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ   ฯลฯ  
 

                                   อวิตักกอวิจารบท   

           [๓๕๕] ๑.  อวิตักกอวิจารธรรม ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๕๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
                      นเหตุทุกนสวิตักกติกเหตุทุกสวิตักกติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1099 

                       นเหตุทุกนปติติกเหตุทุกปติติกะ   

                      (๑. เหตุทุกะ  ๗. ปติติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย         

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                     ปติสหคตบท 
           [๓๕๗] ๑. ปติสหคตธรรม   ทีเ่ปนเหตุธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชปติสหคตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ  
     

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๕๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                          สุขสหคตบท 
           [๓๕๙] ๑.  สขุสหคตธรรม    ที่เปนเหตุธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ  
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                                อุเบกขาสหคตบท   

           [๓๖๑] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม  
ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                            ฯลฯ 

               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๖๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
                  นเหตุทุกนปติติกเหตุทุกปติติกะ จบ 
 
                 นเหตุทุกนทัสสนติกเหตุทุกทัสสนติกะ 

                 (๑. เหตุทุกะ  ๘.  ทัสสนติกะ) 
                                   ปจจยวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                        ทัสสเนนปหาตัพพบท 
           [๓๖๓] ๑. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย  
                                            ฯลฯ  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๓๖๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ  
 

                          ภาวนายปหาตัพพบท 
           [๓๖๕]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  ที่เปนเหตุธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๖๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

               เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพบท 
           [๓๖๘] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ทีเ่ปน 
นเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  ทีเ่ปน 
นเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
           วาระที่มีมูลสอง  มี  ๑ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง  มี ๓  วาระ 
              นเหตุทุกนทัสสนติกเหตุทุกทัสสนติกะ  จบ  
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                       นเหตุทุกนทิสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ   
                          เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 

    (๑.  เหตุทุกะ  ๙.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย   

                                       ๑. เหตุปจจัย 
                       ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท 
           [๓๖๘] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   
                 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                          ภาวนายปหาตัพพเหตุกบท      

           [๓๗๐]  ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๓๗๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  
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         เนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกบท   

           [๓๗๒] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม      อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม      อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย     ฯลฯ 
           โดยนยัแหงการนับ มี ๓  วาระ. 
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกเหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  จบ 
 
                 นเหตุทุกนอาจยคามิติกเหตุทุกอาจยคามิติกะ 

                 (๑. เหตุทุกะ   ๑๐.  อาจยคามติิกะ)         

                                       ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                       อาจยคามบิท 
           [๓๗๓] ๑.  อาจยคามิธรรม ทีเ่ปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอาจยคามิธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๓๗๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                    อปจยคามบิท   

           [๓๗๕]  ๑.  อปจยคามิธรรม     ที่เปนเหตุธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอปจยคามิธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                          เนวาจยคามินาปจยคามิบท 
           [๓๗๗]  ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                                              
                       ๒.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
           โดยนยัแหงการนับวาระ  มี ๓ วาระ. 
                 นเหตุทุกนอาจยคามิติกเหตุทุกอาจยคามิติกะ  จบ  
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                   นเหตุทุกนเสกขติกเหตุทุกเสกขติกะ   

                 (๑. เหตุทุกะ  ๑๑.  เสกขติกะ) 
                                   ปจจยวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                     เสกขบท                 

           [๓๗๘] ๑.  เสกขธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เสกขธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๗๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                                    อเสกขบท 
           [๓๘๐] ๑. อเสกขธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อเสกขธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๓๘๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ  
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                                       ปฏิจจวาระ   

                                       อนุโลมนัย   

                                      ๑.  เหตุปจจัย  

                            เนวเสกขานาเสกขบท         

           [๓๘๒] ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
           โดยนยัแหงการนับ  ม ี๓ วาระ. 
                     นเหตุทุกนเสกขติกเหตุทุกเสกขติกะ  จบ 
 

               นเหตุทุกนปริตตติกเหตุทุกปริตตติกะ 
                        (๑. เหตุทุกะ  ๑๒.  ปริตตติกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย                          

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                            ปริตตบท 
           [๓๘๓] ๑. ปริตตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที ่
ไมใชปริตตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  ปริตตธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรมท่ี  
ไมใชปริตตธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   ฯลฯ  
           โดยนยัแหงการนับ มี ๓ วาระ.  

                                    ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั                 

                                    มหัคคตบท 
           [๓๘๔] ๑.  มหัคคตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชมหัคคตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๓๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                     อัปปมาณบท 
           [๓๘๖] ๑.  อัปปมาณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัปปมาณธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย         
                                               ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๘๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
                   นเหตุทุกนปริตตติกเหตุทุกปริตตติกะ  จบ    
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         นเหตุทุกนปริตตารัมมณติกเหตุทุกปริตตารัมมณติกะ   

             (๑. เหตุทุกะ  ๑๓.  ปริตตารัมมณบท) 
                                        ปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย     

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                   ปริตตารัมมณบท         

           [๓๘๘] ๑.  ปริตตารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที ่
ไมใชปริตตารัมมณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ  
    

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๓๘๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                            ปฏิจจวาระ   

                                            อนุโลมนัย   

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                   มหัคคตารมัมณบท 
           [๓๙๐] ๑.  มหัคคตารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                                      ฯลฯ 



 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๙๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ          
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                        อัปปมาณารัมมณบท   

           [๓๙๒] ๑.  อัปปมาณารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                         ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๓๙๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ   ฯลฯ 
 นเหตุทุกนปริตตารัมมณติกเหตุทุกปริตตารัมมณติกะ  จบ 
 
                      นเหตุทุกนหีนติกเหตุทุกหีนติกะ 

                   (๑.เหตุทกุะ  ๑๔. หีนติกะ) 
                                   ปจจยวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                       หีนบท 
           [๓๙๔] ๑.  หีนธรรม ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
หีนธรรม ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๓๙๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                     มชัฌิมบท 
           [๓๙๖] ๑.  มัชฌิมธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม     อาศัยธรรมที ่
ไมใชมัชฌิมธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  มัชฌิมธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชมัชฌิมธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           โดยนยัแหงการนับ  ม ี๓ วาระ   ฯลฯ  
       

                                     ปจจยวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                 ๑.  เหตุปจจยั 
                                       ปณีตบท 
           [๓๙๗] ๑.  ปณีตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปณีตธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 ี  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1111 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๓๙๘]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                   นเหตุทุกนหีตติกเหตุทุกหีนติกะ  จบ  
 
                 นเหตุทุกนมิจฉัตตติกเหตุทุกมิจฉัตตติกะ                 

                 (๑. เหตุทุกะ  ๑๕.  มิจฉัตตทุกะ) 
                                         ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                     มจิฉัตตนิยตบท 
          [๓๙๙]  ๑. มิจฉัตตนิยตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๐๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                       สัมมัตตนิยตบท 
           [๔๐๑] ๑.  สัมมัตตนิยตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสัมมตัตนิยตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ 
 



                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๐๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
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                                      ปฏิจจวาระ    

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                        อนิยตบท         

           [๔๐๓] ๑.  อนิยตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช 
อนิยตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อนิยตธรรม ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนิยตธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
           โดยนยัแหงการนับ  ม ี ๓  วาระ. 
               นเหตุทุกนมิจฉัตตติกเหตุทุกมิจฉัตตติกะ  จบ 
 
            นเหตุทุกนมัคคารัมมณติกเหตุทุกมัคคารัมมณติกะ         

              (๑. เหตุทุกะ   ๑๖.  มัคคารัมมณติกะ) 
                                      ปจจยวาระ  

                                       อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                    มคัคารัมมณบท 
           [๔๐๔] ๑.  มัคคารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 



                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ  
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                                          มัคคเหตุกบท  

           [๔๐๖]  ๑. มัคคเหตุกธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม  
ที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                  [๔๐๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                           มัคคาธิปติบท 
                  [๔๐๘]  ๑.  มคัคาธิปติธรรม   ที่เปนเหตุธรรม      อาศัยธรรม 
ที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ 
 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม         

           [๔๐๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ 
                นเหตุทุกนมัคคารัมมณติกเหตุทุกมัคคารัมมณติกะ  จบ  
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                นเหตุทุกนอุปปนนติกเหตุทุกปอุปปนนติกะ   

                 (๑.  เหตุทุกะ  ๑๗.  อุปปนนติกะ) 
                                     ปญหาวาระ  

                                      อนุโลมนัย   

                              ๑. อารัมมณปจจัย 
                                       อุปปนนบท 
           [๔๑๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอุปปนนธรรม      ที่เปนนเหตุธรรม 
เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม ที่เปนเหตุธรรม ดวยอาํนาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๑๑]  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                นเหตุทุกนอุปปนนติกเหตุทุกอุปปนนติกะ  จบ  
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                     นเหตุทุกนอตีตติกเหตุทุกอตีตติกะ   

                   (๑. เหตุทกุะ  ๑๘.  อตีตติกะ) 
                                    ปญหาวาระ   

                                     อนุโลมนัย   

                              ๑. อารัมมณปจจัย 
                                         อตีตบท   

           [๔๑๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชปจจุปปนนธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม    ที่เปนเหตุธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๑๓]  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ   ฯลฯ 
                       นเหตุทุกนอตีตติกเหตุทุกอตีตติกะ  จบ  
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          นเหตุทุกนอตีตารัมมณติกเหตุทุกอตีตารัมมณติกะ   

           (๑.  เหตุทุกะ  ๑๙.  อตีตารัมมณติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                    อตีตารัมมณบท 
           [๔๑๔] ๑.  อตีตารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม   เกิดขึน้เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ  
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๑๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                            ปจจยวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                                      อนาคตารัมมณบท         

           [๔๑๖] ๑.  อนาคตารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจัย 
                                                       ฯลฯ 



 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๑๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ  
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                                     ปฏิจจวาระ    

                                       อนุโลมนัย   

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                             ปจจปุปนนารมัมณบท 
           [๔๑๘] ๑.  ปจจปุนนารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
           อัชฌตัติกธรรม  (ติกะท่ี  ๒๐)  ทานมิไดจําแนกไว. 
           นเหตุทุกนอตีตารัมมณติกเหตุทุกอตีตารัมมณติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1118 

                       นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณติกะ   
                          เหตุทุกอชัฌัตตารัมมณติกะ 

       (๑.  เหตุทุกะ  ๒๑.  อัชณัตตารัมมณติกะ) 
                                     ปจจยวาระ   

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                              อัชฌตัตารัมมณบท 
           [๔๒๐] ๑.  อัชฌตัตารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๒๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                หหทิธารัมมณบท 
           [๔๒๒] ๑.  พหิทธารัมมณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                                ฯลฯ  
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 



           [๔๒๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
           อัชฌตัตพหิทธารัมมณธรรม  ไมมีแสดง. 
        นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณติกเหตุทุกอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ  
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          นเหตุทุกนสนิทัสสนติกเหตุทุกสนิทัสสนติกะ   

          (๑. เหตุทุกะ  ๒๒.  สนทิัสสนติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                   สนิทัสสนบท         

           [๔๒๔] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม     เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๑ วาระ. 
           โดยนยัแหงการนับ มี ๓ วาระ. 
           แมในนเหตุนอนิทัสสนสัปปฏฆิมูล  ก็มี ๓ วาระ  เหมือนกัน. 
 

                          อนิทัสสนอัปปฏิฆบท 
           [๔๒๕]  ๑.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม    

           [๔๒๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ 
        นเหตุทุกนสนิทัสสนติกเหตุทุกสนิทัสสนติกะ  จบ 
 
          นสเหตุกทุกนสนิทัสสนติกสเหตุกทุกสนิทัสสนติกะ 

         (๒. สเหตุกทุกะ   ๒๒.  สนิทัสสนติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                           สนิทสัสนสัปปฏิฆบท                         

           [๔๒๗] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม      ที่เปนอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใชสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่เปนอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใชอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ 
           โดยนยัแหงการนับ  ม ี๓ วาระ. 
           แมในสเหตุกนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล  ก็ม ี ๓  วาระ  เหมือนกัน.  
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                                    อนิทัสสนอัปปฏิฆบท    

           [๔๒๘] ๑.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม      ที่เปนอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใชสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๒๙]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ 
           นเหตุสัมปยุตตนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ก็เหมือนกับสเหตุกทุกะ  มี 
๓  วาระ. 
           เหตุสเหตุกทุกะท่ี  ๔   และเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะท่ี  ๕  เทาน้ัน     ไมมี 
การนับ. 
              นสเหตุกทุกนสนิทัสสนติกสเหตุกทุกนสนิทัสสนติกะ  จบ  
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                        นเหตุนสเหตุกทุกนสนิทัสสนติกะ   
                           นเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนติกะ 

      (๖. นเหตุสเหตุกทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                    สนิทัสสนบท 
           [๔๓๐] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  และ 
ไมใชสเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม   และ 
ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
           โดยนยัแหงการนับ มี ๓ วาระ. 
 

                             อนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๔๓๑]  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที ่
เปนนเหตุธรรม  และไมใชสเหตุกธรรม  ฯลฯ  ม ี ๓  วาระ  เหมือนกัน  
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                         อนิทัสสนอัปปฏิฆบท    

           [๔๓๒] ๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปนนเหตุธรรม 
อเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๓๓]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ฯลฯ 
นเหตุนสเหตุกทุกนสนิทัสสนติกนเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ 
 
                           นสัปปจจยทุกนสนิทัสสนติกะ 
                              สัปปจจยทุกสนิทัสสนติกะ 

       (๗.  สัปปจจยทกุะ  ๒๒. สนิทัสสนติกะ)         

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                              สนทิัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๔๓๔]  ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนสัปปจจยธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม   

           [๔๓๕]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                  อนิทัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๔๓๖] ๑.  อนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปนสัปปจจยธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชอัปปจจยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๓๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
           แมในนอัปปจจยนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล  กม็ี  ๑ วาระ  เหมือนกัน. 
           นสังขตทุกะที่  ๘  ก็เหมือนกบันสัปปจจยทุกะ. 
            นสัปปจจยทุกนสนิทัสสนติกสัปปจจยทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  
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                         นสนิทัสสนทุกนสนิทัสสนติกะ   
                               สนิทัสสนทุกสนิทัสสนติกะ         

       (๙. สนิทัสสนทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                            สนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๔๓๘] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปนสนิทัสสนธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๓๙]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ. 
 

                             อนิทสัสนสัปฏิฆบท 
           [๔๔๐] ๑.  อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปนอนิทัสสนธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๔๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ   ฯลฯ 
 

                             อนิทสัสนอัปปฏิฆบท 
           [๔๔๒] ๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ที่เปนอนิทัสสนธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๔๔๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
  นสนิทัสสนทุกนสนิทัสสนติกสนิทัสสนทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  
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                             นสัปปฏิฆทุกนสนทิัสสนติกะ   
                                สัปปฏิฆทุกสนิทสัสนติกะ 

         (๑๐. สัปปฏฆิทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                           สนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๔๔๔] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชสัปปฏฆิธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑  วาระ. 
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม      ที่เปนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใชอัปปฏฆิธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๓.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชสัปปฏฆิธรรม 
และธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม       ที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
               ในปจจัยทั้งปวง  ม ี ๓ วาระ.  
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                           อนิทสัสนสัปปฏิฆบท   

           [๔๔๕] ๑.  อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม      ที่เปนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใชสัปปฏฆิธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๔๖]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                              อนิทสัสนอัปปฏิฆบท 
           [๔๔๗] ๑.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใชอัปปฏฆิธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
       นสัปปฏฆิทุกนสนิทัสสนติกสัปปฏิฆทุกสนทิัสสนติกะ  จบ  
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                นรูปทุกนสนิทัสสนติกรูปทุกสนิทัสสนติกะ  

              (๑๑.  รูปทุกะ  ๒๒. สนิทัสสนติกะ)  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย         

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                            สนิทสัสนสัปปฏิฆบท         

           [๔๔๙] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนรูปธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชรูปธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๕๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                อนทิัสสนสัปฏิฆบท 
           [๔๕๑]  ๑.  อนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนรูปธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่ไมใชรปูธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย    
                                         

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๕๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ  
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                             อนิทสัสนอัปปฏิฆบท  

           [๔๕๓] ๑.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนรูปธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอรปูธรรม   เกิดขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
             นรูปทุกนสนิทัสสนติกรูปทุกสนิทัสสนติกะ จบ 
 
               นโลกิยทุกนสนิทัสสนติกโลกิยทุกสนิทัสสนติกะ 

             (๑๒. โลกิยทุกะ  ๒๒. สนิทสัสนติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                               สนทิัสสนสัปปฏฆิบท          

           [๔๕๕] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนโลกิยธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชโลกิยธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.                                 
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                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนโลกิยธรรม  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชโลกุตตรธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ   ฯลฯ    
           โดยนยัแหงการนับ มี ๓ วาระ. 
 

                            อนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๔๕๖] ๑.  อนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนโลกิยธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชโลกยิธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           พึงกระทําเปน ๓ วาระ  เหมือนกัน. 
 

                               อนิทัสสนอัปปฏฆิบท 
           [๔๕๗] ๑.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนโลกิยธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชโลกตุตรธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๕๘]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
          นโสกยิทุกนสนิทัสสนติกโลกยิทุกสนิทัสสนติกะ จบ  
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                   นเกนจิวิญเญยยทุกนสนิทัสสนติกะ   
                      เกนจิวิญเญยยทุกสนิทัสสนติกะ 

    (๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ  ๒๒. ทัสสนติกะ)                                              

                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย         

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                         สนิทัสสนสัปปฏิฆบท 
           [๔๕๙] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปนเกนจิวิญเญยย- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชเกนจิ- 
วิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่เปนเกนจินวิญเญยย- 
ธรรมอาศัย  ฯลฯ     เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่เปนเกนจิวิญเญยย- 
ธรรม    และสนิทัสสนสปัปฏิฆธรรม    ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม 
อาศัย    ฯลฯ  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  ฯลฯ   อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
ที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม   ฯลฯ    มี ๓ วาระ  เหมือนกัน. 
                       ๗.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม     และธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  ที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม   ฯลฯ    ม ี๓ วาระ  เหมือนกัน  
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           ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ,    
           พึงกระทําเปน ๙ วาระ เหมือนกับนเกนจิวิญเญยยนอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรมขางตน. 
           พึงกระทําเปน ๙ วาระ  เหมือนกับนเกนจิวิญเญยยนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
มูล.                                                                                     
 นเกนจิวิญเญยยทุกนสนิทัสสนติกเกนจิวิญเญยยทุกสนิทัสสนติกะ   จบ 
 
              โนอาสวทุกนสนิทัสสนติกอาสวทุกสนิทัสสนติกะ 

             (๑๔. สาสวทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย                 

                              สนทิัสสนสัปปฏฆิบท         

           [๔๖๐] ๑.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่ไมใชอาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิด 
ขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่ไมใชธรรมที่ไมใชอาสว- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ  ฯลฯ  
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           โดยนยัแหงการนับ มี ๓ วาระ  ฯลฯ   
 

                           อนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๔๖๑] ๑.  ฯลฯ   อาศัยธรรม  ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม   ฯลฯ    ม ี๓ วาระ  เหมือนกับนัยกอน. 
 

                            อนิทสัสนอัปปฏิฆบท 
           [๔๖๒] ๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม      ที่ไมใชอาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๖๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
        โนอาสวทุกนสนิทัสสนติกอาสวทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  
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             นสาสวทุกนสนิทัสสนติกสาสวทุกสนิทัสสนติกะ    

           (๑๕. สาสวทกุะ  ๒๒.  สนิทัสสนติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๒.  เหตุปจจัย 
                          สนิทัสสนสัปปฏิฆบท 
           [๔๖๔] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนสาสวธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชสาสวธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนสาสวธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอนาสวธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           โดยนยัแหงการนับ  ม ี๓ วาระ. 
           พึงกระทําเปน ๓ วาระ   โดยนัยแหงนสาสวนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
มูล   ขางตน. 
 

                             อนิทสัสนอัปปฏิฆบท 
           [๔๖๕]  ๑.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนสาสวธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอนาสวธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                                                         
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๔๖๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
           นสาสวทุกนสนิทัสสนติกสาสวทุกสนิทัสสนติกะ  จบ 
 
                       นอาสวสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนติกะ 
                          อาสวสัมปยุตตทุกสนิทัสสนติกะ         

(๑๖.  อาสวสัมปยุตตทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ)         

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                           สนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๔๖๗] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปนอาสววิปปยุตต-   
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอาสว- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปนอาสววิปปยุตต- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอาสว- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ  ฯลฯ 
           โดยนยัแหงการนับ มี ๓ วาระ.  
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           ในอาสวสัมปยุตตนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล  มี  ๓  วาระ  เหมือน- 
กัน.   
 

                                  อนิทัสสนอัปปฏิฆบท 
           [๔๖๘]  ๑. อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอาสว- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                              การนับจํานวนวาระอนุโลม 
           [๔๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
 นอาสวสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนติกอาสวสัมปยุตตทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  
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                           นอาสวสาสวทุกนสนิทัสสนติกะ   
                             อาสวสาสวทุกสนิทัสสนติกะ 

      (๑๗.  อาสวสาสวทุกะ  ๒๒.  สนทิัสสนติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                          สนิทัสสนสัปปฏิฆบท                         

           [๔๗๐] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนสาสวธรรม   แต 
ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใช 
อาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนสาสวธรรม   แต 
ไมใชอาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใช 
อนาสวธรรม  และไมใชธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ฯลฯ 
           โดยนยัแหงการนับ มี ๓ วาระ. 
           แมในนอาสวะและนอนาสวนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล กม็ี ๓ วาระ 
เหมือนกับนัยกอน.  
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                                อนทิัสสนอัปปฏฆิบท  

           [๔๗๑] ๑.  อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนสาสวธรรม    แต 
ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไมใช  
อาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๗๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
           นอาสวะและนอาสวสัมปยุตตทุกะ   (ทกุะท่ี ๑๘)  ไมมกีารนับวาระ. 
       นอาสวสาสวทุกนสนิทัสสนติกอาสวสาสวทุกสนิทัสสนติกะ จบ 
 
                            อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนสนิทัสสนติกะ         
                               อาสววิปปยุตตสาสวทุกสนิทัสสนติกะ 

        (๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ ๒๒. สนทิัสสนติกะ) 
                                                   ปฏจิจวาระ 
                                                    อนโุลมนัย 
                                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                         สนิทัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๔๗๓] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปนอาสววิปปยุตต- 
สาสวธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปน  
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อาสววิปปยุตตธรรม  แตไมใชสาสวธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย    
มี ๑ วาระ.                
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่เปนอาสววิปปยุตต- 
สาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอาสว- 
วิปปยุตตธรรม   และไมใชอนาสวธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑  วาระ.                                                   
           โดยนยัแหงการนับ มี ๓ วาระ. 
           แมในอาสววิปปยุตตสาสวอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล   ก็มี ๓ วาระ 
เหมือนกับนัยกอน. 
 

                            อนิทสัสนอัปปฏิฆบท             

           [๔๗๔] ๑.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่เปนอาสววิปปยุตต- 
สาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอาสว- 
วิปปยุตตธรรม  และไมใชอนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย.  
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๗๕]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ        
                  อาสววิปปยุตตนสาสวทุกสนิทัสสนติกะ 
                อาสววิปปยุตตสาสวทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1141 

                     โนสัญโญชนโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกะ  
                        สัญโญชนโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ  

(๒๐.-๒๕.  โนสัญโญชนโคจฉกทุกะ  ๒๒.   สนิทัสสนติกะ)                 

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                             สนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๔๗๖] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           มี ๓  วาระ.                                                 
โนสัญโญชนโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกสัญโญชนโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1142 

                        โนคันถโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกะ    
                           คันถโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ 

 (๒๖.-๓๑.  คันถโคจฉกทุกะ  ๒๒. สนทิัสสนติกะ) 
                                        ปฏิจจาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                               สนทิัสสนสัปปฏฆิบท          

           [๔๗๗] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม      ที่ไมใชคันถธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชคันถธรรม  เกิด  
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๗๘]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
โนคันถโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกะ คันถโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1143 

                          โนโอฆโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกะ   
                            โอฆโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ         

        (๓๒.-๓๗.  โอฆทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                               สนทิัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๘๗๙] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชโอฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชโอฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๘๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
  โนโอฆโคจฉกทุกนสนิทัสสติกโอฆโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1144 

                          โนโยคโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกะ    
                             โยคโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ 

(๓๘.-๔๓.  โยคโคจฉกทุกะ  ๒๒.  สนิทัสสนติกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                สนทิัสสนสัปปฏฆิบท         

           [๔๘๑] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชโยคธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชโยคธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๘๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
  โนโยคโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกโยคโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1145 

                       โนนีวรณโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกะ    
                          นีวรณโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ 

 (๔๔.-๔๙.  นีวรณโคจฉกะ  ๒๒.  สนิทัสสนติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                            สนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๔๘๓] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชนีวรณธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชนีวรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๘๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
โนนีวรณโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกนีวรณโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1146 

                        โนปรามาสโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกะ  
                           ปรามาสโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ            

(๕๐.-๕๔. ปรามาสโคจฉกะ  ๒๒.  สนทิัสสนติกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                               สนทิัสสนสัปปฏฆิบท         

           [๘๘๕] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชปรามาสธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใชปรามาสธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๘๖]  ในเหตุปจจัยมี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
โนปรามาสโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกปรามาสโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1147 

                          นสารมัมณทุกนสนิทัสสนติกะ  
                             สารัมมณทุกสนิทัสสนติกะ  

 (๕๕.-๒๒.  สารัมมณทุกะ  ๒๒.  สารัมมณติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                           สนิทสัสนสัปปฏิฆบท    

           [๔๘๗] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอนารัมมณธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชสารมัมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอนารัมมณธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอนารมัมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑  วาระ. 
           โดยนัยแหงการนับ  ม ี๓ วาระ. 
           ในอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล  ก็ม ี๓ วาระ  เหมือนกัน. 

                               อนิทัสสนอัปปฏฆิบท 
           [๔๘๘]  ๑.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอนารัมมณธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชสารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1148 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๔๘๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
นสารัมมณทุกนสนิทัสสนติกสารัมมณทุกสนิทัสสนติกะ  จบ 
         
                                โนจิตตทุกนสนิทัสสนติกะ 
                                    จติตทุกสนิทัสสนติกะ         

               (๕๖. จิตตทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ)         

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                สนทิัสสนสัปปฏฆิบท         

           [๔๙๐] ๑.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชจิตตธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชจิตตธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ. 
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชจิตตธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชธรรมที่ไมใชจิตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           โดยนยัแหงการนับ  ม ี๓ วาระ. 
             โนจิตตทุกนสนิทัสสนติกจิตตทุกสนิทัสสติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1149 

                             นเจตสิกทุกนสนิทัสสนติกะ    
                                เจตสิกทุกสนิทัสสนติกะ 

            (๕๗. เจตสิกทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                สนทิัสสนสัปปฏฆิบท                         

           [๔๙๑] ๑.  สนิทัสสนนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชเจตสิกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใชเจตสิกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๔๙๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
         นเจตสิกทุกนสนิทัสสนติกเจตสิกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1150 

                        นจิตตสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนติกะ  
                          จิตตสัมปยุตตทุกสนิทัสสนติกะ 

   (๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ  ๒๒. สนทิัสสนติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                             สนิทสัสนสัปปฏิฆบท                         

           [๔๙๓] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชจิตตสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๙๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 นจิตตสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนติกจิตตสัมปยุตตทุกสนิทัสสนติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1151 

                            นจิตตสังสัฏฐทุกนสนิทัสสนติกะ  
                               จิตตสังสัฏฐทุกสนิทัสสนติกะ  

       (๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ  ๒๒.  สนทิัสสนติกะ)                 

                                            ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                                  สนิทัสสนสัปปฏฆิบท         

           [๔๙๕] ๑.  สนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ  
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๙๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
  นจิตตสังสัฏฐทุกนสนิทัสสนติกจิตตสังสัฏฐทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1152 

                 โนจิตตสมุฏฐานทุกนสนิทัสสนติกะ    
                    จิตตสมุฏฐานทุกสนิทัสสนติกะ 

(๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ  ๒๒. สนิทสัสนติกะ)                 

                                ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                          สนิทัสสนสัปปฏิฆบท 
           [๔๙๗] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนจิตตสมุฏฐาน- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชจิตต- 
สมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           โดยจิตตสมุฏฐานรูป   มี ๓ วาระ  เหมือนกนั. 
โนจิตตสมุฏฐานทุกนสนิทัสสนติกจิตตสมุฏฐานทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1153 

                            โนจิตตสหภูทุกนสนิทัสสนติกะ   
                                จิตตสหภูทุกสนทิัสสนติกะ 

        (๖๑.  จิตตสหภูทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                              สนทิัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๔๙๘] ๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๙๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
    โนจิตตสหภูทุกนสนิทัสสนติกจิตตสหภูทุกสนิทัสสนติกะ จบ 
          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1154 

                     โนจิตตานุปริวัตติทุกนสนิทัสสนติกะ    
                         จิตตานุปริวัตติทุกสนิทัสสนติกะ 

   (๖๒. จิตตนุปริวัตติทุกะ  ๒๒. สนทิัสสนติกะ)                 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                             สนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๕๐๐] ๑.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชจิตตานุปริวัตติ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชจิตตานุ- 
ปริวัตติธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๐๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
โนจิตตานุปริวัตติทุกนสนิทัสสนติกจิตตานุปริวัตติทุกสนิทัสสนติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1155 

                  โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนสนิทัสสนติกะ  
                       จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกสนิทัสสนติกะ 

(๖๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ)         

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                สนทิัสสนสัปปฏิบท 
           [๕๐๒] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๐๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
                     โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนสนิทัสสนติกะ 
                     จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1156 

                  นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนสนทิัสสนติกะ    
                     จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกสนิทัสสนติกะ 

(๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ  ๒๒. สนิทัสสนติกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                สนทิัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๕๐๔] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานสหภูธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที ่
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม    เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม         

           [๕๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ ฯลฯ 
                    นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนสนิทัสสนติกะ 
                    จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกสนิทัสสนติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1157 

                นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานปุริวัตติทุกนสนิทัสสนติกะ   
                  จติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกสนิทัสสนติกะ 

(๖๕.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  ๒๒. สนิทสัสนติกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                สนทิัสสนสัปปฏฆิบท                 

           [๕๐๖] ๑.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐ- 
สมุฏฐานานปุริวัตติธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม 
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                                    ฯลฯ 
  

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๐๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
             นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนสนิทัสสนติกะ  จบ 
                จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1158 

                        นอัชฌัตติกทุกนสนิทัสสนติกะ   
                           อัชฌัตติกทุกสนิทัสสนติกะ 

        (๖๖.  อัชฌัตติกทุกะ  ๒๒. สนิทสัสนติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                          สนิทัสสนสัปปฏิฆบท          

           [๕๐๘] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนพาหิรธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่ไมใชอชัฌัตติกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนพาหิรธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชพาหริธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจยั   มี ๑ วาระ. 
           โดยนยัแหงการนับ  ม ี๓ วาระ. 
    นอัชฌัตติกทุกนสนิทัสสนติกอัชฌัตติกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1159 

           นอุปาทาทุกนสนิทัสสนติกอุปาทาทุกสนิทัสสนติกะ  

         (๖๗.  อุปาทาทกุะ  ๒๒.  สนิทัสสนติกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย   

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                               สนทิัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๕๐๙] ๑.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่เปนอุปาทาธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชอุปาทาธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระอนุโลม 
           [๕๑๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
         นอุปาทาทุกนสนิทัสสนติกอุปาทาทุกสนิทัสสนติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1160 

                           นอุปาทินนทุกนสนิทัสสนติกะ      
                              อุปาทินนทุกสนิทัสสนติกะ 

        (๖๘. อุปาทินนทุกะ  ๒๒. สนิทสัสนติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย   

                                       ๑. เหตุปจจัย                                

                               สนทิัสสนสัปปฏฆิบท    

           [๕๑๑] ๑.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอนุปาทินนธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอุปาทินนธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๑๒]  ในเหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ   ฯลฯ 
      นอุปาทินนทุกนสนิทัสสนติกอุปาทินนทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1161 

                     โนอุปาทานโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกะ  
                         อุปาทานโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ 

(๖๙.-๗๔.  อุปาทานโคจฉกะ  ๒๒. สนิทัสสนติกะ)           

                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                 สนทิัสสนสัปปฏฆิบท                 

           [๕๑๓] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอุปาทานธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชอุปาทานธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม    

           [๕๑๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ                      
โนอุปาทานโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกอุปาทานโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1162 

                   โนกิเลสโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกะ   
                        กิเลสโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ 

(๗๕.-๘๒.  กิเลสโคจฉกทุกะ  ๒๒.  สนิทัสสนติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ    

                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจัย  

                               สนทิัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๕๑๕] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใชกิเลสธรรม 
อาศัย    ธรรมที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชกิเลสธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย     ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๑๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 โนกิเลสโคจฉกทุกนสนิทัสสนติกกิเลสโคจฉกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1163 

                    นทัสสเนนปหาตัพพทุกนสนิทัสสนติกะ  
                       ทัสสเนนปหาตัพพทุกสนิทัสสนติกะ 

(๘๓.  ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  ๒๒. สนิทสัสนติกะ)  

                                        ปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย  

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                               สนทิัสสนสัปปฏฆิบท   

           [๕๑๗] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
กิเลสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
         

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๑๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 นทัสสเนนปหาตัพพทุกนสนิทัสสนติกทัสสเนนปหาตัพพทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1164 

                 นภาวนายปหาตัพพทุกนสนิทัสสนติกะ   
                    ภาวนายปหาตัพพทุกสนิทัสสนติกะ 

(๘๔.  ภาวนายปหาตัพพทุกะ  ๒๒.  สนิทัสสนติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                             สนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๕๑๙] ๑.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่ไมใชภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใช 
ภาวนายปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๒๐]  ในเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ  ฯลฯ                          
นภาวนายปหาตัพพทุกนสนิทัสสนติกภาวนายปหาตัพพทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1165 

                 นทัสสเนนปหาตัพพทุกนสนิทัสสนติกะ   
               ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนติกะ 

(๘๕.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  ๒๒. สนิทัสสนติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย  

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                            สนิทสัสนสัปปฏิฆบท    

           [๕๒๑] ๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใช 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๒๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
               นทสัสเนนปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนติกะ 
              ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1166 

                   นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนสนิทัสสนติกะ    
                      ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนติกะ 

 (๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  ๒๒.  สนทิัสสนติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                             สนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๕๒๓] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใชภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใช 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๒๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                    นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนสนิทัสสนติกะ 
                   ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1167 

          นสวิตักกทุกนสนิทัสสนติกสวิตักกทุกสนิทัสสนติกะ  

        (๘๗.  สวิตักกทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ)   

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                             สนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๕๒๕] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีเ่ปนอวิตักกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชสวิตักกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                                        

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๒๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
        นสวิตักกทุกนสนิทัสสนติกสวิตักกทุกสนิทสัสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1168 

             นสวจิารทุกนสนิทัสสนติกสวิจารทุกสนิทัสสนติกะ    

            (๘๘. สวิจารทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                 สนทิัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๕๒๗] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอวิจารธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชสวจิารธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๒๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
            นสวิจารทุกนสนิทัสสนติกสวิจารทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1169 

        นสัปปติกทุกนสนิทัสสนติกสัปปติกทุกสนิทัสสนติกะ  

          (๘๙. สัปปติกทุกะ  ๒๒. สนิทสัสนติกะ)  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                           สนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๕๒๙] ๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชสัปปติกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชสัปปติกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม           

           [๕๓๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
      นสัปปติกทุกนสนิทัสสนติกสัปปติกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1170 

                        นปติสหคตทุกนสนิทัสสนติกะ  
                           ปติสหคตทุกสนิทัสสนติกะ 

       (๙๐. ปติสหคตทุกะ  ๒๒. สนิทสัสนติกะ)  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                            สนิทสัสนสัปปฏิฆบท                 

           [๕๓๑] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชปติสหคตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชปติสหคตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๓๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
      นปติสหคตทุกนสนิทัสสนติหปติสหคตทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1171 

                          นสขุสหคตทุกนสนิทัสสนติกะ  
                             สุขสหคตทุกสนิทัสสนติกะ 

       (๙๑. สุขสหคตทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ)   

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                              สนทิัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๕๓๓] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชสขุสหคตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชสขุสหคตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย          
                                                ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๓๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
    นสุขสหคตทุกนสนิทัสสนติกสุขสหคตทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1172 

                          นอุเบกขาสหคตทุกนสนิทัสสนติกะ   
                             อุเบกขาสหคตทุกสนิทัสสนติกะ   

    (๙๒.  อุเบกขาสหคตทุกะ ๒๒. สนทิัสสนติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                              สนทิัสสนสัปปฏฆิบท         

           [๕๓๕] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอุเบกขาสหคต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอุเบกขา- 
สหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ฯลฯ                    
 นอุเบกขาสหคตทุกนสนิทัสสนติกอุเบกขาสหคตทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1173 

                        นกามาวจรทุกนสนิทัสสนติกะ  
                           กามาวจรทุกสนิทัสสนติกะ           

     (๙๓. กามาวจรทกุะ  ๒๒.  สนิทัสสนติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                            สนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๕๓๗] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชกามาวจรธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชกามาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๕๓๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
      นกามาวจรทุกนสนิทัสสนติกกามาวจรทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1174 

                             นรูปาวจรทุกนสนิทัสสนติกะ  
                                รูปาวจรทุกสนิทัสสนติกะ 

        (๙๔.  รูปาวจรทุกะ  ๒๒.   สนิทสัสนติกะ)   

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย                 

                              สนทิัสสนสัปปฏฆิบท    

           [๕๓๙] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชรูปาวจรธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใชรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๔๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
        นรูปาวจรทุกนสนิทัสสนติกรูปาวจรทุกสนิทัสสนติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1175 

                           นอรูปาวจรทุกนสนิทัสสนติกะ  
                              อรูปาวจรทุกสนิทัสสนติกะ 

     (๙๕.  อรูปาวจรทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ)                  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                             สนิทสัสนสัปปฏิฆบท         

           [๕๔๑] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๔๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
     นอรูปาวจรทุกนสนิทัสสนติกอรูปาวจรทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1176 

                             นปริยาปนนทุกนสนิทัสสนติกะ   
                                ปริยาปนนทุกสนิทัสสนติกะ 

        (๙๖.  ปริยาปนนทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
                               สนทิัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๕๔๓] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่เปนปริยาปนนธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชปริยาปนนธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๕๔๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ฯลฯ                
        นปรยิาปนนทุกนสนิทัสสนติกปริยาปนนทุกสนิทัสสนติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1177 

                             นนิยยานิกทุกนสนิทัสสนติกะ    
                                นิยยานิกทุกสนิทัสสนติกะ 

          (๙๗.  นิยยานิกทุกะ  ๒๒.  สนิทสัสนติกะ)                 

                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                               สนทิัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๕๔๕] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอนิยยานิกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชนิยยานิกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๔๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
       นนิยยานิกทุกนสนิทัสสนติกนิยยานิกทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1178 

                นนิยตทุกนสนิทัสสนติกนิยตทุกสนิทัสสนติกะ   

              (๙๘.  นิยตทุกะ  ๒๒. สนิทสัสนติกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                              สนทิัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๕๔๗] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอนิยตธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชนิยตธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
               นนยิตทุกนสนิทัสสนติกนิยตทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1179 

         นสอุตตรทุกนสนิทัสสนติกสอุตตรทุกสนิทัสสนติกะ  

         (๙๙. สอุตตรทุกะ  ๒๒.  สนิทัสสนติกะ)  

                                       ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย   

                                       ๑. เหตุปจจัย  

                              สนทิัสสนสัปปฏฆิบท 
           [๕๔๙] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม      ที่เปนสอุตตรธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     ทีไ่มใชสอุตตรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๕๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
         นสอุตตรทุกนสนิทัสสนติกสอุตตรทุกสนิทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1180 

         นสรณทุกนสนิทัสสนติกสรณทุกสนิทัสสนติกะ  

      (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๒๒.  สนิทัสสนติกะ)   

                                  ปฏิจจวาระ  

                                   อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                         สนิทัสสนสัปปฏิฆบท 
           [๕๕๑] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอรณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.                           
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอรณธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๓.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชสรณธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๕๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
           ในอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล  ก็ม ี๓ วาระ  เหมือนกัน.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1181 

                           อนิทสัสนอัปปฏิฆบท    

           [๕๕๓]  ๑.  อนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                        

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
            [๕๕๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในอธิปติปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
 

                                     ปจจนียนัย 
                                  ๑. นเหตุปจจัย 
           [๕๕๕] ๑.  สนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอรณธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย   ม ี ๑  วาระ. 
 

                               ๒. นอารัมมณปจจัย 
           [๕๕๖] ๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ.  
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                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ   

           [๕๕๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัยมี ๓ วาระ  ฯลฯ   ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                  อนุโลมปจจนียนัย 
              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๕๕๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓  วาระ... ฯลฯ 
 

                                      ปจจนียานุโลมนัย 
                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม         

           [๕๕๙]  เพราะนอารัมมณปจจัย  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ...  ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี  ปจจยวาระก็ดี   นิสสยวาระก็ดี  สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร.   
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                                      ปญหาวาระ    

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                             สนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๕๖๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     ที่ไมใช 
สรณธรรม   เปนปจจัยแตสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่เปนอรณธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใช 
อรณธรรม     เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอรณธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๖๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           อนุโลมนัยก็ดี    ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียา- 
นุโลมนัยก็ด ี  แหงปญหาวาระในกุสลติกะ   ทานนับไวฉันใด  พึงนับฉันนั้น. 
                 นสรณทุกนสนิทัสนติกสรณทุกสนิทัสสนติกะ จบ 
                                ปจจนียานุโลมทกุติกปฏฐาน  จบ  
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                    ๔.  ปจจนียานุโลมติกทุกปฏฐาน    
                   นกุสลติกนเหตุทุกกุสลติกเหตุทุกะ 

                   (๑ กุสลติกะ  ๒.  เหตุทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท         

           [๕๖๒] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนอกุศล  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใช 
กุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  เหตุธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  เหตุธรรม ที่เปนกุศล  อาศัยนเหตุธรรม  ที่ไมใช 
อกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  เหตุธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  เหตุธรรม  ที่เปนกุศล  อาศัยนเหตุธรรม  ทีไ่มใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๖.  เหตุธรรม  ที่เปนอกศุล  อาศัยนเหตุธรรม  ทีไ่มใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
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                       ๗.  เหตุธรรม ที่เปนอกศุล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใช  
กุศล  และนเหตุธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๘.  เหตุธรรม  ที่เปนกุศล  อาศัยนเหตุธรรม ที่ไมใช 
กุศล  และนเหตุธรรมที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๙.  เหตุธรรม   ที่เปนอพัยากตะ    อาศัยนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล    และนเหตุธรรมที่ไมใชอกุศล   เกิดขึน้   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๖๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
 

                                       นเหตุบท 
           [๕๖๔] ๑.  นเหตุธรรม    ที่เปนอกุศล     อาศัยธรรมที่ไมใช 
นเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  นเหตุธรรม  ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใช 
นเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  นเหตุธรรมที่เปนอกุศล  และนเหตุธรรม   ทีเ่ปน 
อัพยากตะ    อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   (คือวาระท่ี  ๑-๒-๓) 
                       ๔.  นเหตุธรรมที่เปนกศุล   อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๕.  นเหตุธรรม  ที่เปนอัพยากตะ   อาศัยธรรมที่ไมใช  
นเหตุธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                       ๖.  นเหตุธรรม  ที่เปนกศุล  และนเหตุธรรม  ที่เปน 
อัพยากตะ   อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอกุศล  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๔-๕-๖) 
                       ๗.  นเหตุธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใช 
นเหตุธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิดขึน้    เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ 
มี ๕  วาระ  (วาระที่  ๗-๑๑) 
                     ๑๒.  นเหตุธรรม    ที่เปนอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใช 
นเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล   และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม    ที่ไมใช 
อัพยากตะ    เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ   มี ๓ วาระ    (วาระท่ี 
๑ -๑๓-๑๔) 
                     ๑๕.  ฯลฯ  อาศัยธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใช 
อกุศล  และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ   ฯลฯ   มี ๓ 
วาระ   (วาระที่  ๑๕-๑๖-๑๗) 
                     ๑๘.  นเหตุธรรม ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใช 
นเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล    และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใช 
อกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๖๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๘ วาร  ฯลฯ                   
                       นกุสลติกเหตุทุกกุสลติกเหตุทุกะ  จบ  
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                นกุสลติกนสเหตุกทุกกุสลติกสเหตุกทุกะ  

                 (๑. กุสลติกะ  ๒. สเหตุกทุกะ)  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        สเหตุกบท         

           [๕๖๖] ๑.  สเหตุกธรรม   ที่เปนอกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใช 
สเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  สเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  สเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใช 
สเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  สเหตุกธรรม   ที่เปนอกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใช 
สเหตุกธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  สเหตุกธรรม   ที่เปนอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใช 
สเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๖.  สเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใช 
อกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๕๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                    อเหตุกบท 
           [๕๖๘] ๑.  อเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใช 
อเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อเหตุกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อเหตุกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  อเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อเหตุกธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  อเหตุกธรรม   ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใช 
อเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  อเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใช 
อเหตุกธรรม ที่ไมใชอกุศล  และธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใช 
อพัยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๖.  อเหตุกธรรม ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใช 
อเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใช 
อกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม    

           [๕๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
           นกุสลติกนสเหตุกทุกกุสลติกสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                           นกุสลติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ         
                              กุสลติกเหตุสัมปยุตตทุกะ 

            (๑. กุสลติกะ  ๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ)         

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                  เหตุสัมปยุตตบท 
           [๕๗๐] ๑.  เหตุสมัปยุตตธรรม    ที่เปนอกุศล    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  เหตุสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  เหตุสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๕๗๑]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ   
           เหมือนกับสเหตุกทุกะ. 
 

                                   เหตุวิปปยุตตบท 
           [๕๗๒] ๑.  เหตุวิปปยุตตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           มี ๖ วาระ  เหมือนกับอเหตุกทุกะ. 
          นกุสลติกนเหตุสัมปยุตตทุกกุสลติกเหตุทุกะ  จบ         
 
                นกุสลติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลติกเหตุสเหตุกทุกะ 

                  (๑.  กุสลติกะ  ๔.  เหตุสเหตุกทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                        เหตุสเหตุกบท 
           [๕๗๓] ๑.  เหตุและสเหตุกธรรม  ที่เปนอกศุล  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  เหตุและสเหตุธรรม  ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรม  
ที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย มี  ๒ วาระ.   
           ในที่ไมใชอกุศล ม ี๒ วาระ.  ในท่ีไมใชอัพยากตะ   มี ๒ วาระ.   โดย 
นัยแหงการนับ  ครั้งท่ี ๑  ม ี ๑ วาระ.  โดยนัยแหงการนับ ครั้งท่ี ๒ มี ๑ วาระ. 
โดยนัยแหงการนับ  ครั้งท่ี ๓  มี ๑ วาระ.  ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๙  วาระ. 
 

                                  สเหตุกนเหตุบท 
           [๕๗๔] ๑.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม   ที ่
เปนอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม    และไมใชนเหตุธรรม 
ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
           มี ๙  วาระ  เหมือนกับเหตุสเหตุกทุกะ. 
            นกุสลติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลติกเหตุสเหตุกทุกะ  จบ  
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                         นกุสลติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ   
                           กุสลติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 

         (๑. กุสลติกะ  ๕.  เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                              เหตุเหตุสัมปยุตตบท         

           [๕๗๕] ๑.  เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม    ที่ไมใชกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
         

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๗๖]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                                  เหตุสัมปยุตตนเหตุบท 
           [๕๗๗] ๑.  ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม       แตไมใชเหตุ 
ธรรม ที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  และไมใช 
นเหตุธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                      ฯลฯ  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๕๗๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ฯลฯ  
 นกุสลติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสสลติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
                          นกุสลติกนเหตุนสเหตุกทุกะ 
                             กุสลติกนเหตุสเหตุกทุกะ         

          (๑. กุสลติกะ  ๖. นเหตุสเหตุกทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                  นเหตุสเหตุกบท         

           [๕๗๙] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม   และไมใชสเหตุกธรรม    ที่ไมใชกุศล    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ  
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๘๐]  ในเหตุนปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                นเหตุอเหตุกบท 
           [๕๘๑]  ๑.  นเหตุอเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่เปน 
นเหตุธรรม  และไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ- 



เหตุปจจัย  
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                       ๒.  นเหตุอเหตุกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรม  
ที่เปนนเหตุธรรม   และไมใชอเหตุกธรรม   ที่ไมใชอกุศล   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                                                    
                       ๓.  นเหตุธรรมและอเหตุกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่เปนนเหตุธรรมและไมใชอเหตุกธรรม     ที่ไมใชอัพ- 
ยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ  
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๘๒]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
      นกุสลติกนเหตุนสเหตุกทุกกุสลติกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                นกุสลติกนสัปปจจยทุกกุสลติกสัปปจจยทุกะ         

                  (๑. กุสลติกะ  ๗.  สัปปจจยทกุะ) 
                                       ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                 ๑. อารัมมณปจจัย 
                                        สัปปจจยบท                 

           [๕๘๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชสัปปจจยธรรม  ที่ไมใชกุศล  เปน 
ปจจัยแกสัปปจจยธรรม  ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
มี ๖  วาระ. 
           สังขตทุกะที่  ๘  ก็เหมือนกับสัปปจจยทุกะ. 
              นกสุลติกนสัปปจจยทุกกุสลติกสัปปจจยทุกะ  จบ  
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            นกุสลติกนสนิทัสสนทุกกุสลติกสนิทัสสนทุกะ    

               (๑. กุสลติกะ  ๙.  สนิทัสสนทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                     สนิทัสสนบท                                 

           [๕๘๔] ๑.  สนิทสัสนธรรม    ที่เปนอัพยากตะ    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ   
          

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๘๕]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ   ฯลฯ 
 

                                        ปญหาวาระ  

                                         อนุโลมนัย  

                                  ๑. อารัมมณปจจัย 
                                        อนิทัสสนบท    

           [๕๘๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสนธรรม  ที่ไมใชกุศล  เปน 
ปจจัยแกอนิทัสสนธรรม  ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                             ฯลฯ 
           พึงกระทําเปน  ๙  วาระ. 



                นกุสลติกนสนทิัสสนทุกกุสลติกสนิทัสสนทุกะ  จบ  
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             นกุสลติกนสัปปฏิฆทุกกุสลติกสัปปฏิฆทุกะ  

              (๑. กุสลติกะ  ๑๐.  สัปปฏิฆทุกะ)  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                      สัปปฏฆิบท 
           [๕๘๗] ๑.  สัปปฏิฆธรรม     ที่เปนอัพยากตะ     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  ทีไ่มใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๕๘๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          อัปปฏิฆบท 
           [๕๘๙] ๑.  อัปปฏิฆธรรม    ที่เปนอัพยากตะ    อาศัยธรรมที ่
ไมใชอัปปฏฆิธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๙๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
                  นกุสลติกนสปัปฏิฆทุกกสุลติกสัปปฏฆิทุกะ  จบ  
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                    นกุสลติกนรูปทุกกุสลติกรูปทุกะ  

                   (๑. กุสลติกะ  ๑๑.  รูปทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                           รูปบท 
           [๕๙๑] ๑.  รูปธรรม   ที่เปนอัพยากตะ   อาศัยธรรมที่ไมใช 
รูปธรรม  ที่ไมใชกุศล    เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๙๒]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                           อรูปบท 
           [๕๙๓] ๑.  อรูปธรรม  ที่เปนอพัยากตะ   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๙๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                            นกุสลติกนรูปทุกกสุลติกรูปทุกะ  จบ  
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                นกุสลติกนโลกิยทุกกุสลติกโลกิยทุกะ   

              (๑. กสุลติกะ  ๑๒.  โลกิยทุกะ) 
                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                                      โลกิยบท                 

           [๕๙๕] ๑.  โลกิยธรรม  ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใช 
โลกิยธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๙๖]  ในเหตุปจจัย มี ๕  วาระ   ฯลฯ 
 

                                      ปจจยวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
           [๕๙๗] ๑.  โลกุตตรธรรม   ที่เปนกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใช 
โลกุตตรธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น     เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  โลกุตตรธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัย  ฯลฯ 
           พึงกระทําเปน ๖  วาระ.   
                นกุสลติกนโลกิยทุกกุสลติกโลกิยทกุะ จบ 
 
                            นกุสลติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ 
                               กุสลติกเกนจิวิญเญยยทุกะ 

            (๑.กุสลติกะ  ๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                   เกนจิวิญเญยยบท 
           [๕๙๘] ๑.  เกนจิวิญเญยยธรรม  ที่เปนอกศุล  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๙๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๘ วาระ  ฯลฯ          
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                              เกนจิวิญเญยยบท       

           [๖๐๐] ๑.  เกนจิวญิเญยยธรรม  ที่เปนอกุศล   อาศัยธรรมที ่
ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม  ที่ไมใชกศุล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                           ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๐๑]  ในเหตุปจจัย มี ๑๘ วาระ  ฯลฯ 
     นกุสลติกนเกนจิวิญเญยยทุกกุสลติกเกนจิวิญเญยยทุกะ จบ 
 
                        นกุสลติกโนอาสวทุกกุสลติกอาสวทุกะ 

                       (๑.  กุสลติกะ   ๑๔. อาสวทุกะ) 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                           ๑.  เหตุปจจัย  

                                                อาสวบท 
           [๖๐๒] ๑.  อาสวธรรม    ที่เปนอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย                    
                                                        ฯลฯ 
 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๖๐๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
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                                   โนอาสวบท   

           [๖๐๔]  ๑.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  ที่เปนอกุศล  อาศัยธรรม  
ที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น เพราะเหตุ  
ปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
                นกุสลติกโนอาสวทุกกุสลติกอาสวทุกะ  จบ 
         
                      นกุสลติกนสาสวทุกกุสลติกสาสวทุกะ 

                    (๑.  กุสลติกะ  ๑๕.   สาสวทกุะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑.  เหตุปจจัย  

                                           สาสวบท 
           [๖๐๖] ๑.  สาสวธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  อาศัยธรรมท่ีไมใช 
สาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ     
                

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๖๐๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ฯลฯ 



                       นกุสลติกนสาสวทุกกุสลติกสาสวทุกะ  จบ  
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                         นกุสลติกนอาสวสัมปยุตตทุกะ   
                            กุสลติกอาสวสัมปยุตตทุกะ 

         (๑. กุสลติกะ  ๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                               อาสวสัมปยุตตบท 
           [๖๐๘] ๑.  อาสวสัมปุตตธรรม   ที่เปนอกุศล   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๐๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                 อาสววิปปยตุตบท 
           [๖๑๐]  ๑.  อาสววิปปยุตตธรรม    ที่เปนอกุศล    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๙  วาระ. 
     นกุสลติกนอาสวสัมปยุตตทุกกุสลติกอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ 
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            นกุสลติกนอาสวสาสวทุกกุสลติกอาสวทุกะ  

          (๑. กุสลติกะ  ๑๗.  อาสวสาสวทกุะ)  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                  อาสวสาสวบท         

           [๖๑๑] ๑.  อาสวะและสาสวธรรม  ที่เปนอกศุล   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม   ที่ไมใชกุศล   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๖๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                สาสวโนอาสวบท 
           [๖๑๓] ๑  ธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรม    ที ่
เปนอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม  และไมใชธรรม  ที่ไมใช 
อาสวธรรม   ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๖๑๔]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 



             นกสุลติกนอาสวสาสวทุกกุสลติกอาสวทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1204 

                  นกุสลติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ   
                     กุสลติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 

   (๑. กุสลติกะ  ๑๘.  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ) 
                                 ปฏจิจวาระ  

                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย              

                      อาสวอาสวสัมปยุตตบท 
           [๖๑๕] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม  ที่- 
เปนอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                         ฯลฯ  
 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๖๑๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                      อาสววปิปยุตตโนอาสวบท 
           [๖๑๗] ๑.  ธรรมทีเ่ปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสว- 
ธรรม   ที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  และ 
ไมใชธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้   เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี ๓ วาระ.                                                                      
นกุสลติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกกุสลติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1205 

                       นกุสลติกอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ   
                          กุสลติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ         

    (๑. กุสลติกะ  ๑๙.  อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ)         

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                         อาสววปิปยุตตนสาสวบท 
           [๖๑๘] ๑.  อาสววิปปยุตตธรรม   ที่เปนอัพยากตะ     อาศัย 
ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม   และไมใชสาสวธรรม  ที่ไมใชกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ   ฯลฯ  
นกุสลติกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกกุสลติกอาสววิปปยุตตกสาสวทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1206 

         นกุสลติกนสัตตโคจฉกทุกกุสลติกสัตตโคจฉกทุกะ    

         (๑. กุสลติกะ  ๒๐.-๙๒.  สัตตโคจฉกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                 สญัโญชนบท 
           [๖๒๐] ๑.  สัญโญชนธรรม  ที่เปนอกุศล อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัญโญชนธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                                      คันถบท 
                       ๑.  คันถธรรม ที่เปนอกศุล  อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถ- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                                        โอฆบท 
                       ๑.  โอฆธรรม  ที่เปนอกศุล  อาศัยธรรมท่ีไมใชโอฆ- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                                          โยคบท 
                       ๑.  โยคธรรม  ที่เปนอกศุล   อาศัยธรรมที่ไมใชโยค- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1207 

                                     นีวรณบท   

                       ๑.  นีวรณธรรม  ที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใช 
นีวรณธรรม   ที่ไมใชกุศล   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
 

                                    ปรามาสบท 
                       ๑.  ปรามาสธรรม  ที่เปนอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปรามาสธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                                    สารัมมณบท 
                       ๑.  สารัมมณธรรม    ที่เปนอัพยากตะ    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสารัมมณธรรม  ทีไ่มใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                                 

           ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
         นกุสลติกนสัตตโคจฉกทุกกุสลติกสัตตโคจฉกทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1208 

          นกุสลติกนกามาวจรทุกกุสลติกกามาวจรทุกะ   

            (๑. กุสลติกะ ๙๓.  กามาวจรทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                   กามาวจรบท         

           [๖๒๑] ๑.  กามาวจรธรรม    ที่เปนอัพยากตะ     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกามาวจรธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๒๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ. 
 

                                    นกามาวจรบท  

           [๖๒๓]  ๑.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม    ที่เปนอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชกามาวจรธรรม ทีไ่มใชกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ  
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๒๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
                นกุสลติกนกามาวจรทุกกุสลติกกามาวจรทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1209 

                นกุสลติกนรูปาวจรทุกกุสลติกรูปาวจรทุกะ   

                (๑.  กุสลติกะ  ๙๔.  รูปาวจรทกุะ) 
                                    ปฏิจจวาระ   

                                     อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                                      รูปาวจรบท 
           [๖๒๕] ๑.  รูปาวจรธรรม    ที่เปนอัพยากตะ     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๒๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                    นรูปาวจรบท 
           [๖๒๗]  ๑.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม  ที่เปนอัพยากตะ อาศัย 
ธรรมที่ไมใชธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม    ที่ไมใชกศุล    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๒๘]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1210 

                                 ปจจยวาระ  

                                  อนุโลมนัย  

                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                  อรปูาวจรบท         

           [๖๒๙] ๑.  อรูปาวจรธรรม   ที่เปนกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปาวจรธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ  
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๓๐]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
             นกสุลติกนรูปาวจรทุกกุสลติกรูปาวจรทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1211 

             นกุสลติกนอรูปาวจรทุกกุสลติกอรูปาวจรทุกะ   

             (๑.  กุสลติกะ  ๙๕.  อรูปาวจรทกุะ) 
                                   ปฏิจจวาระ  

                                    อนุโลมนัย   

                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                                   อรูปาวจรบท 
           [๖๓๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอรูปาวจรธรรม      ที่เปนอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม   ที่ไมใชกุศล  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๓๒]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ   ฯลฯ 
           นกสลุติกนอรูปาวจรทุกกุสลติกอรูปาวจรทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1212 

         นกุสลติกนปริยาปนนทุกกุสลติกปริยาปนนทุกะ   

           (๑.  กุสลติกะ  ๙๖.  ปริยาปนนทกุะ) 
                                  ปฏิจจวาระ  

                                   อนุโลมนัย   

                                 ๑.  เหตุปจจยั 
                                ปรยิาปนนบท                            

           [๖๓๓] ๑.  ปริยาปนนธรรม   ที่เปนอัพยากตะ   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชปริยาปนนธรรม   ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ปริยาปนนธรรม   ที่เปนอัพยากตะ    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชปริยาปนนธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  ปริยาปนนธรรม   ทีเ่ปนอัพยากตะ    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชปริยาปนนธรรม ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๓๔]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1213 

                                  ปจจยวาระ   

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                 อปริยาปนนบท                                            

           [๖๓๕] ๑.  อปริยาปนนธรรม  ที่เปนกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อปริยาปนนธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อปริยาปนนธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัย  ฯลฯ 
มี ๒ วาระ. 
           ในอกศุลมูล  ม ี๒ วาระ. 
           ในทกุมูล ม ี๒ วาระ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๓๖]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ   ฯลฯ 
           นกุสลติกนปริยาปนนทุกกุสลติกปริยาปนนทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1214 

            นกุสลติกนนิยยานิกทุกกสลติกนิยยานิกทุกะ  

            (๑.  กุสลติกะ  ๙๗.  นิยยานิกทุกะ)  

                                   ปจจยวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                   นยิยานิกบท         

           [๖๓๗] ๑.  นิยยานิกธรรม   ทีเ่ปนกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใช 
นิยยานิกธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
 

                                     ปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                                    อนิยยานิกบท 
           [๖๓๘] ๑.  อนิยยานิกธรรม    ที่เปนอัพยากตะ   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนิยยานิกธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อนิยยานิกธรรม    ที่เปนอัพยากตะ   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนิยยานิกธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิดขึน้   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                                 ฯลฯ   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1215 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๖๓๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
            นกุสลติกนนิยยานิกทุกกุสลติกนิยยานิกทุกะ  จบ 
 
                        นกุสลติกนนิยตทุกกุสลติกนิยตทุกะ 

                       (๑. กุสลติกะ  ๙๘.  นิยตทุกะ) 
                                        ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                            นิยตบท 
           [๖๔๐] ๑.  นิยตธรรม  ที่เปนกุศล  อาศัยธรรมท่ีไมใชนยิต- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
           มี  ๖  วาระ  เหมือนกับอปริยาปนนทุกะ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1216 

                                   ปฏิจจวาระ    

                                    อนุโลมนัย   

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                      อนิยตบท 
           [๖๔๑] ๑.  อนิยตธรรม   ที่เปนอัพยากตะ    อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนิยตธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อนิยตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนิยตธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  อนิยตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนิยตธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๔๒]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
                       นกุสลติกนนิยตทุกกุสลติกนิยตทุกะ  จบ  
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                นกุสลติกนสอุตตรทุกกุสลติกสอุตตรทุกะ     

                (๑. กุสลติกะ  ๙๙. สอุตตรทุกะ)         

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                      สอุตตรบท 
           [๖๔๓] ๑.  สอุตตรธรรม     ที่เปนอัพยากตะ      อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสอุตตรธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  สอุตตรธรรม     ที่เปนอัพยากตะ     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสอุตตรธรรม   ทีไ่มใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  สอุตตรธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสอุตตรธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม   ทีไ่มใช 
อกุศล  และธรรมท่ีไมใชสอุตตรธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย  
                       ๕.  ฯลฯ    อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม   ทีไ่มใช 
กุศล     และธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม     ที่ไมใชอกุศล     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจยั 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๔๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ   ฯลฯ  
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                                    ปจจยวาระ      

                                     อนุโลมนัย    

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                       อนุตตรบท  

                       ๑.  อนุตตรธรรม   ที่เปนกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนุตตรธรรม  ที่ไมใชกุศล    เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ   ในวิปากปจจัย  ม ี๓ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๖ วาระ. 
                 นกุสลติกนสอุตตรทุกกุสลติกสอุตตรทุกะ  จบ 
 
                       นกุสลติกนสอุตตรทุกกุสลติกสอุตตรทุกะ     

                          (๑. กุสลติกะ  ๑๐๐.  สรณทุกะ) 
                                             ปจจยวาระ 
                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                                                 สรณบท         

           [๖๔๕] ๑.  สรณธรรม    ที่เปนอกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใช 
สรณธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                       ฯลฯ 



         

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๖๔๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ  
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                                       อรณบท    

           [๖๔๗] ๑.  อรณธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรณธรรม  ที่ไมใชกุศล    เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๒.  อรณธรรม   ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรณธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  อรณธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  อาศัยธรรมท่ีไมใช 
อรณธรรม    ที่ไมใชกุศล    และธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ท่ีไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                 นกุสลติกนสรณทุกกุสลติกสรณทุกะ  จบ 
 
                     นเวทนาติกนเหตุทุกเวทนาติกเหตุทุกะ 

                     (๒.  เวทนาติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย   

                                        ๑.  เหตุปจจัย 
                                              เหตุบท 
           [๖๔๘] ๑. เหตุธรรม  ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  เหตุธรรม    ที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม      ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                       ๓.  เหตุธรรม  ที่เปนอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  ทีไ่มใชสุขายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  เหเตุธรรม  ที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๗.  เหตุธรรม  ที่เปนอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต-    
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ.                  
                     ๑๐.  เหตุธรรม    ที่เปนสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม    ที่ไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           โดยนยัแหงการนับครั้งท่ี ๒ มี ๓ วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๔๙]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ  
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                                         นเหตุบท   

           [๖๕๐] ๑.  นเหตุธรรม   ที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม    ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ. 
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชทุกขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  ฯลฯ     มี ๒ วาระ  เหมือนกัน.                            
           ฯลฯ  อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอทุกขมสุขาย- 
เวทนายสัมปยุตตธรรม  ฯลฯ    ม ี๒ วาระ  เหมือนกัน.                
           โดยนยัแหงการนับครั้งท่ี ๑   มี ๑ วาระ. 
           โดยนยัแหงการนับครั้งท่ี  ๒  มี ๑  วาระ. 
           โดยนยัแหงการนับครั้งท่ี  ๓  มี ๑ วาระ. 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๖๕๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
                     นเวทนาติกนเหตุทุกเวทนาติกเหตุทุกะ  จบ          
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                 นวิปากติกนเหตุทุกวิปากติกเหตุทุกะ    

                (๓.  วิปากติกะ   ๑.  เหตุทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท 
           [๖๕๒] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนวปิากธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชวิปากธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  เหตุธรรม    ที่เปนวิปากธัมมธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชวิปากธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  เหตุธรรม ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  ทีไ่มใชวิปากธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  เหตุธรรม  ที่เปนวิปากธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๕.  เหตุธรรม  ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  ทีไ่มใชวิปากธัมมธรรม เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๒ วาระ. 
                       ๖.  เหตุธรรม  ที่เปนวิปากธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                       ๗.  เหตุธรรม    ที่เปนวิปากธัมมธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม ที่ไมใชเนววิปากธัมวิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 



เหตุปจจัย   มี ๒ วาระ.  
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                       ๘.  เหตุธรรม   ที่เปนวปิากธัมมธรรม   อาศัยธรรมที ่ 
ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชวปิากธรรม  และธรรมที่ไมใชเหตุธรรม ที่   
ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ วาระ. 
                       ๙.  เหตุธรรม  ที่เปนวิปากธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม     ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม   และธรรมท่ีไมใชเหตุธรรมที่ 
ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ วาระ. 
                     ๑๐.  เหตุธรรม  ที่เปนวิปากธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชวิปากธรรม  และธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม ที่ไมใช 
วิปากธัมมธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
                     ๑๑.  เหตุธรรม ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  ทีไ่มใชวิปากธรรม     และธรรมที่ไมใชเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชวิปากธัมมธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๕๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        นเหตุบท 
           [๖๕๔]  ๑.  นเหตุธรรม  ที่เปนวิปากธัมมธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชวิปากธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
         

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๕๕]  ในเหตุปจจัย มี ๑๘ วาระ  ฯลฯ 
                         นวิปากติกนเหตุทุกวิปากติกเหตุทุกะ จบ  
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            นอุปาทินนติกนเหตุทุกอุปาทินนติกเหตุทุกะ    

             (๔.  อุปาทินนติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท 
           [๖๕๖] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    ที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๕๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
 

                                         นเหตุบท 
           [๖๕๘] ๑.  นเหตุธรรม ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ  
 

                             การนับจํานวนวาระอนุโลม 
           [๖๕๙]  นเหตุปจจัย มี ๑๘ วาระ ฯลฯ 



                   นอุปาทินนติกนเหตุทุกอุปาทินนติกเหตุทุกะ  จบ  
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                 นสังกิลิฏฐติกนเหตุทุกสังกิลิฏฐติกเหตุทุกะ  

                   (๕. สังกิลิฏฐติกะ  ๑.  เหตุทุกะ)                                 

                                      ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                            เหตุบท 
           [๖๖๐] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    ที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๖๖๑]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
                    นสังกิลิฏฐติกนเหตุทุกสังกิลิฏฐติกเหตุทุกะ  จบ  
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                   นสวิตักกติกนเหตุทุกสวิตักกติกเหตุทุกะ  

                     (๖. สวิตักกติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          เหตุบท                         

           [๖๖๒] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๖๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๑๕  วาระ  ฯลฯ                  
                   นสวิตักกติกนเหตุทุกสวิตักกติกเหตุทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1227 

                        นปติติกนเหตุทุกปติติกเหตุทุกะ    

                      (๗. ปติติกะ   ๑. เหตุทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                                            เหตุบท                 

           [๖๖๔] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนปติสหคตธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๒๘ วาระ. 
                          นปติติกนเหตุทุกปติติกเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1228 

                    นทัสสนติกนเหตุทุกทัสสนติกเหตุทุกะ   

                    (๘. ทัสสนติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท         

           [๖๖๕] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   
                                            ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๖๖]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ฯลฯ 
                  นทัสสนติกนเหตทุกทัสสนติกเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1229 

                   นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกนเหตุทุกะ  
                      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกเหตุทุกะ 

 (๙. ทัสสนเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  ๑. เหตุทุกะ)                         

                                   ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท 
           [๖๖๗] ๑.  เหตุธรรม    ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                                          
                                               ฯลฯ  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๖๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
 นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกนเหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกเหตุทุกะ   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1230 

                             นอาจยคามิติกนเหตุทุกะ  
                                อาจยคามิติกเหตุทุกะ 

                 (๑๐. อาจยคามิติกะ  ๑. เหตุทุกะ)  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          เหตุบท         

           [๖๖๙] ๑.  เหตุธรรม    ที่เปนอปจยคามิธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๗๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
               นอาจยคามิติกนเหตุทุกอาจยคามิติกเหตุทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1231 

                      นเสกขติกนเหตุทุกเสกขติกเหตุทุกะ    

                     (๑๑. เสกขติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั         

                                         เหตุบท 
           [๖๗๑] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนอเสกขธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๗๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ   ฯลฯ 
                      นเสกขติกนเหตุทุกเสกขติกเหตุทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1232 

                  นปริตตติกนเหตุทุกปริตตติกเหตุทุกะ  

                (๑๒. ปริตตติกะ  ๑.  เหตุทุกะ)   

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท 
           [๖๗๓] ๑. เหตุธรรม  ที่เปนมหัคคตธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชปริตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๗๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๑  วาระ  ฯลฯ 
                นปริตตติกนเหตุทุกปริตตติกเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1233 

                             นปริตตารัมมณติกนเหตุทุกะ    
                                ปริตตารัมมณติกเหตุทุกะ 

              (๑๓.  ปริตตารัมมณติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ   

                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจัย 
                                             เหตุบท   

           [๖๗๕] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนปริตตารัมมณธรรม  อาศัยธรรม 
ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๗๖]  ในเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ   ฯลฯ  
        นปริตตารัมมณติกนเหตุทุกปริตตารัมมณติกเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1234 

                        นหีนติกนเหตุทุกหีนติกเหตุทุกะ    

                     (๑๔. หีนติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ         

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท         

           [๖๗๗] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนมัชฌิมธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชหีนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๗๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ 
                        นหีนติกนเหตุทุกหีนติกเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1235 

                  นมิจฉัตตติกนเหตุทุกมิจฉัตตติกเหตุทุกะ    

                 (๑๕.  มิจฉัตตติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                                          เหตุบท   

           [๖๗๙] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม   เกิดขึน้   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๘๐]  ในเหตุปจจัย  มี   ๙  วาระ  ฯลฯ 
                 นมิจฉัตตติกนเหตุทุกมิจฉัตตติกเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1236 

        นมัคคารัมมณติกนเหตุทุกมัคคารัมมณติกเหตุทุกะ  

          (๑๖. มัคคารัมมณติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                                          เหตุบท   

           [๖๘๑] ๑.  เหตุธรรม   ที่เปนมคัคเหตุกธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย  
                                               ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๘๒]  ในเหตุปจจัย มี ๑๐ วาระ  ฯลฯ 
          นมัคคารัมมณติกนเหตุทุกมัคคารัมมณติกเหตุทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1237 

                    นอุปปนนเหตุทุกอุปปนนติกเหตุทุกะ  

               (๑๗.  อุปปนนติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                    ปญหาวาระ         

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                          เหตุบท         

           [๖๘๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนุปปนนธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรม  ที่เปนอุปปนนธรรม   ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม    ที่ไมใชอุปปาทิธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรม   ที่เปนอุปปนนธรรม   ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนุปปนนธรรม 
และธรรมท่ีไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอุปปาทิธรรม   เปนปจจัยแก 
นเหตุธรรม  ที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๘๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                 นอุปปนนติกนเหตุทุกอุปปนนติกเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1238 

                       นอตีตติกนเหตุทุกอตีตติกเหตุทุกะ   

                      (๑๘. อตีตติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                       ปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                            เหตุบท 
           [๖๘๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอตีตธรรม เปน- 
ปจจัยแกนเหตุธรรม    ที่เปนปจจุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย  
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม    ที่ไมใชอนาคตธรรม 
เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ที่เปนปจจุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม ที่ไมใชอตีตธรรม และ 
ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนาคตธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรม  ที่เปนปจจุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๘๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                           นอตีตติกนเหตุทุกอตีตติกเหตุทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1239 

           นอตีตารัมมณติกนเกตุทุกอตีตารัมมณติกเหตุทุกะ  

           (๑๙.  อตีตตารัมมณติกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ   

                                       อนุโลมนัย   

                                     ๑.  เหตุปจจัย     

                                           เหตุบท 
           [๖๘๗] ๑.  เหตุธรรม ที่เปนอตีตารัมมณธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม   เกิดขึน้    เพราะเหตุ 
ปจจัย                                   
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๘๘]  ในเหตุปจจัย มี  ๑๗  วาระ  ฯลฯ 
           นอตีตารัมมณติกนเหตุทุกอตีตารัมมณติกเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1240 

                 นอัชฌัตตติกนเหตุทุกอัชฌัตตติกเหตุทุกะ  

                 (๒๐.  อัชฌัตตติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ    

                                      อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท 
           [๖๘๙] ๑.  เหตุธรรม ที่เปนพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชอัชฌัตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  เหตุธรรม    ที่เปนอัชฌัตตธรรม      อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชพหิทธาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๙๐]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
                 นอัชฌัตตติกนเหตุทุกอัชฌัตตติกเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1241 

                        นอัชฌัตตารัมมณติกนเหตุทุกะ  
                           อัชฌัตตารัมมณติกเหตุทุกะ 

       (๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ  ๑. เหตุทุกะ)           

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท         

           [๖๙๑] ๑.  เหตุธรรม    ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     ที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ. 
                       ๓.  เหตุธรรม  ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
                                               ฯลฯ        
                                           

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๙๒]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
     นอัชฌัตตารัมมณติกนเหตุทุกอัชฌัตตารัมมณติกเหตุทุกะ  จบ  
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             นสนิทัสสนติกนเหตุทุกสนิทัสสนติกเหตุทุกะ   

             (๒๒.  สนิทสัสนติกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย  

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท 
           [๖๙๓] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  เหตุธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม    ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  เหตุธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๙๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          นเหตุบท 
           [๖๙๕]  ๑.  นเหตุธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 



ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย     
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                       ๒.  นเหตุธรรม  ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   
           นนเหตุ  กับนเหตุ   กลับกัน  มมีูล ๓ พึงกระทําเปน  ๒๑  วาระ. 
            นสนทิัสสนติกนเหตุทุกสนิทัสสนติกเหตุทุกะ  จบ 
 
             นสนิทัสสนติกนสเหตุกทุกสนิทัสสนติกสเหตุกทุกะ 

              (๒๒.  สนิทสัสนติกะ  ๒.  สเหตุกทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย   

                                       ๑.  เหตุปจจัย  

                                          สเหตุกบท 
           [๖๙๖] ๑.  สเหตุกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  สเหตุกธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสเหตุธรรม  ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๓.  สเหตุกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย  
ธรรม  ไมใชสเหตุกธรรม    ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม    และ 
ธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๙๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        อเหตุกบท 
           [๖๙๘] ๑.  อเหตุกธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๗ วาระ. 
                       ๘.  อเหตุกธรรม ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม   ที่ไมใชอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย    ม ี ๗ วาระ 
                     ๑๕.  อเหตุกธรรม    ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม     ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๗  วาระ. 
                                                  ฯลฯ 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๖๙๙]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
              นสนิทัสสนติกนสเหตุกทุกสนิทัสสนติกสเหตุกทุกะ จบ  
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                   นสนิทัสสนติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ 
                      สนิทัสสนติกเหตุสัมปยุตตทุกะ     

 (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ)  

                                    ปฏิจจวาระ   

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั            

                               เหตุสัมปยุตตบท   

           [๗๐๐] ๑.  เหตุสัมปยุตตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๐๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ  
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                                    ปฏิจจวาระ  

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั  

                                 เหตุวิปปยุตตบท         

           [๗๐๒] ๑. เหตุวปิปยุตตธรรม ที่เปนสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย     
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๐๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๒๑  วาระ   ฯลฯ  
 นสนิทัสสนติกนเหตุสัมปยุตตทุกสนิทัสสนติกเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                   นสนิทัสสนติกนเหตุสเหตุกทุกะ  
                       สนิทัสสนติกเหตุสเหตุกทุกะ 

     (๒๒.  สนิทัสสติกะ  ๔.  เหตุสเหตุกทุกะ)  

                                    ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                    เหตุสเหตุกบท    

           [๗๐๔] ๑.  เหตุและสเหตุกธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ      
      

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๐๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                  สเหตุกนเหตุบท 
           [๗๐๖] ๑.  ธรรมทีเ่ปนสเหตุกธรรม   แตไมใชเหตุธรรม   ที่ 
เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม   และ 
ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย                            
                                                  ฯลฯ  
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                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม    

           [๗๐๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
   นสนิทัสสนติกนเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนติกเหตุสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                           นสนิทัสสนติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
                              สนิทัสสนติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 

      (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๕.  เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                  เหตุเหตุสัมปยุตตบท 
           [๗๐๘] ๑.  เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม       ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม  และไมใชเหตุวิปปยุตต- 
ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๐๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
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                          เหตุสัมปยุตตนเหตุบท    

           [๗๑๐]  ๑.  ธรรมท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม  แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม 
และไมใชนเหตุธรรม     ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                                               ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๑๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกสนิทัสสนติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ จบ 
 
                             นสนิทัสสนติกนเหตุนสเหตุกทุกะ 
                                 สนทิัสสนติกนเหตุเหตุกทุกะ 

          (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๖. นเหตุสเหตุกทุกะ) 
                                            ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                                         นเหตุสเหตุกบท 
           [๗๑๒]  ๑.  สเหตุสเหตุกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนนเหตุธรรม  และไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                       ฯลฯ          
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             การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๗๑๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                           นเหตุอเหตุกบท 
           [๗๑๔] ๑.  นเหตุอเหตุกธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนนเหตุธรรม   และไมใชอเหตุกธรรม    ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                         ฯลฯ  
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๑๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกนเหตุนสเหตุกทุกสนิทัสสนติกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                           นสนิทัสสนติกนสัปปจจยทุกะ 
                              สนิทัสสนติกสัปปจจยทุกะ 

            (๒๒. สนิทสัสนติกะ  ๗. สัปปจจยทุกะ)         

                                        ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                 ๑. อารัมมณปจจัย         

                       ๑.  สัปปจจยธรรม   ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  ม ี๓ วาระ.  
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           ในอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ    ใน 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ. 
    นสนิทัสสนติกนสัปปจจยทุกสนิทัสสนติกสัปปจจยทุกะ  จบ 
 
                         นสนิทัสสนติกสนิทัสสนทุกะ 
                           สนิทัสสนติกสนิทัสสนทุกะ 

      (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๙. สนิทัสสนทุกะ)๑ 

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                      สนิทัสสนบท 
           [๗๑๖]  ๑.  สนิทัสสนธรรม    ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสนิทสัสนธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๑๗]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
๑.  ไมแสดง  สังขตทุกะท่ี  ๘  
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                                    ปญหาวาระ   

                                     อนุโลมนัย  

                             ๑.  อารัมมณปจจัย 
                                 นสนิทัสสนบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนธรรม  ที่ 
ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสนิทสัสน- 
ธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           ในอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในอธิปติปจจัย    อุปนสิสยปจจัย 
ปุเรชาตปจจัย  อัตถิปจจัย   และอวิคตปจจัย  และปจจัย  มี ๓ วาระ. 
      นสนิทัสสนติกนสนิทัสสนทุกสนิทัสสนติกสนิทัสสนทุกะ  จบ 
 
                             นสนิทัสสนติกนสัปปฏิฆทุกะ 
                                สนิทสัสนติกสัปปฏิฆทุกะ 

             (๒๒. สนิทสัสนติกะ  ๑๐. สัปปฏิฆทุกะ)         

                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                        สัปปฏฆิบท 
           [๗๑๘] ๑.  สัปปฏิฆธรรม    ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 



อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม      ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย            
                                                 ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1253 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๗๑๙]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      อัปปฏิฆบท 
           [๗๒๐] ๑.  อัปปฏฆิธรรม     ทีเ่ปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม     ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ         
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๒๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
         นสนิทสัสนติกนสัปปฏิฆทุกสนิทัสสนติกสัปปฏิฆทุกะ  จบ 
 
                        นสนิทัสสนติกนรูปทุกสนิทัสสนติกรูปทุกะ 

                      (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๑๑.  รูปทุกะ) 
                                                ปฏิจจวาระ 
                                                 อนุโลมนัย 
                                               ๑. เหตุปจจัย 
                                                       รปูบท 
           [๗๒๒] ๑.  รูปธรรม  ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชรูปธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 



                                                            ฯลฯ  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๗๒๓]  ในเหตุปจจัย มี ๒  วาระ   ฯลฯ 
 

                                       อรูปบท 
           [๗๒๔] ๑.  อรูปธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอรูปธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๒๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
             นสนิทัสสนติกนรูปทุกสนทิัสสนตกรูปทุกะ  จบ 
 
               นสนิทัสสนติกนโลกิยทุกสนิทัสสนติกโลกิยทุกะ 

            (๒๒.  สนิทสัสนติกะ  ๑๒.  โลกิยทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                            โลกิยบท 
           [๗๒๖] ๑.  โลกิยธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ.  
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                       ๘.  โลกิยธรรม  ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชโลกิยธรรม  ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ.           
                                          ฯลฯ   
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๒๗]  ในเหตุปจจัย มี ๒  วาระ  ฯลฯ 
 

                                    ปจจยวาระ    

                                     อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                                      โลกุตตรบท   

                       ๑.  โลกุตตรธรรม     ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม    ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           ในเหตุปจจัยมี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัยมี ๓ วาระ. 
            นสนทิัสสนติกนโลกิยทุกสนิทสัสนติกโลกยิทุกะ  จบ  
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                    นสนิทัสสนติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ   
                       สนิทัสสนติกเกนจิวิญเญยยทุกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ)                 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                             เกนจวิิญเญยยบท                 

           [๗๒๘] ๑.  เกนจิวิญเญยยธรรม     ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๒๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓๕  วาระ  ฯลฯ 
 

                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย  

                                         ๑.  เหตุปจจัย 
                                   เกนจินวิญเญยยบท 
           [๗๓๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม  ที่เปนสนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม ที่ไมใชเกนจินวิญเญยย- 



ธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๓๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓๕ วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกนเกนจิวิญเญยยทุกสนิทัสสนติกเกนจิวิญเญยยทุกะ  จบ  
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         นสนิทัสสนติกโนอาสวทุกสนิทัสสนติกอาสวทุกะ  

         (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๑๔. อาสวทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ  

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                      อาสวบท         

           [๗๓๒] ๑.  อาสวธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                          
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๓๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                     โนอาสวบท 
           [๗๓๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๓๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑ วาระ   ฯลฯ 



            นสนทิัสสนติกโนอาสวทุกสนิทัสสนติกอาสวทุกะ  จบ  
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          นสนทิัสสนติกนสาสวทุกสนิทัสสนติกสาสวทุกะ  

          (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๑๕. สาสวทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย  

                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                            สาสวบท                     

           [๗๓๖] ๑.  สาสวธรรม  ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสาสวธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ  
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๓๗]  ในเหตุปจจัย มี ๒  วาระ  ฯลฯ 
 

                                             ปจจยวาระ 
                                              อนุโลมนัย  

                                            ๑. เหตุปจจัย 
                                              อนาสวบท         

                       ๑. ธรรมที่เปนอนาสวธรรม  ที่เปนสนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ-   
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 



                                                        ฯลฯ 
 

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                    นสนิทัสสนติกนสาสวทุกสนิทัสสนติกสาสวทุกะ  จบ  
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                  นสนิทัสสนติกนอาสวสัมปยุตตทุกะ     
                     สนิทัสสนติกอาสวสัมปยุตตทุกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๑๖.  อาสวสัมปยุตตทุกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                            อาสวสัมปยุตตบท 
           [๗๓๘] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม   ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                         ฯลฯ  
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๓๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                               อาสววิปปยุตตบท 
           [๗๔๐] ๑.  อาสววิปปยุตตธรรม    ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม   ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๒๑  วาระ. 
 นสนิทัสสนติกนอาสวสัมปยุตตทุกสนิทัสสนติกอาสวสัมปยุตตทุกะ จบ  
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                    นสนิทัสสนติกนอาสวสาสวทุกะ   
                       สนิทัสสนติกอาสวสาสวทุกะ 

 (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๑๗.  อาสวสาสวทุกะ) 
                                ปฏจิจวาระ 
                                 อนุโลมนัย 
                               ๑. เหตุปจจัย 
                               อาสวสาสวบท                 

           [๗๔๑] ๑.  อาสวะและสาสวธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   และไมใชอนาสวธรรม     ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                         ฯลฯ  
 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๔๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                             สาสวโนอาสวบท 
           [๗๔๓]  ๑.  ธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรม  ที ่
เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม   และ 
ไมใชธรรม   ที่ไมใชอาสวธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๗๔๔]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกนอาสวสาสวทุกสนิทัสสนติกอาสวสาสวทุกะ  จบ 
 
                     นสนิทัสสนติกนอาสวสาสวสัมปยุตตทุกะ 
                        สนิทัสสนติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 

(๒๑.  สนิทัสสนติกะ  ๑๘.  อาสวสัมปยุตตสาสวทุกะ)         

                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                              อาสวอาสวสัมปยุตตบท         

           [๗๔๕] ๑.  อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม   ที่เปนอนทิัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  และไมใชอาสววิปป- 
ยุตตธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๔๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                              อาสวสัมปยุตตโนอาสวบท 
           [๗๔๗]  ๑.  ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสว- 
ธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสววิปป-  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1262 

ยุตตธรรม  และไมใชธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสน-    
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
                นสนิทัสสนติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
               สนทิัสสนติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
                 นสนิทัสสนติกอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ 
                    สนิทัสสนติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 

 (๒๒.  สนิทัสสนติกะ   ๑๙.   อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย  

                                       ๑. เหตุปจจัย  

                             อาสววิปปยุตตสาสวบท         

           [๗๔๙]  ๑.  อาสววิปปยุตตสาสวธรรม      ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม     อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม    และไมใช 
สาสวธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๒๑ วาระ.  
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                                      ปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย   

                         อาสววปิปยุตตอนาสวบท 
           [๗๕๐] ๑.  อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม     ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม     และไมใช 
อนาสวธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น    เพราะ- 
เหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
                

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๗๕๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                     นสนิทัสสนติกอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ 
                    สนิทัสสนติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  จบ  
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                   นสนิทัสสนติกโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ   
                       สนิทัสสนติกสัญโญชนโคจฉกทุกะ 

(๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๒๐.-๒๕. สัญโญชนโคจฉกทุกะ)         

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                      สัญโญชนบท 
           [๗๕๒] ๑.  สัญโญชนธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๕๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกโนสัญโญชนโคจฉกทุกสนิทัสสนติกสัญโญชนโคจฉกทุกะ  จบ          
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                        นสนิทัสสนติกโนคันถโคจฉกทุกะ   
                           สนิทัสสนติกคันถโคจฉกทุกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๒๖.-๓๑. คันถโคจฉกทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                         คันถบท 
           [๗๕๔] ๑. คันถธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 นสนิทัสสนติกโนคันถโคจฉกทุกสนิทัสสนติกคันถโคจฉกทุกะ  จบ          
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                      นสนิทัสสนติกโนโอฆโคจฉกทุกกะ    
                           สนิทัสสนติกโอฆโคจฉกทุกะ         

(๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๓๒.-๓๗.  โอฆโคจฉกทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย                                 

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          โอฆบท 
           [๗๕๖] ๑.  โอฆธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชโอฆธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๕๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกโนโอฆโคจฉกทุกสนิทัสสนติกโอฆโคจฉกทุกะ  จบ  
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                     นสนิทัสสนติกโนโยคโคจฉกทุกะ   
                        สนิทัสสนติกโยคโคจฉกทุกะ 

(๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๓๘.-๔๓  โยคโคจฉกทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         โยคบท 
           [๗๕๘] ๑.  โยคธรรม  ที่เปนสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชโยคธรรม  ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ         
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๗๕๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
    นสนิทัสสนติกโนโยคโคจฉกทุกสนิทัสสนติกโยคโคจฉกทุกะ  จบ  
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                      นสนิทัสสนติกโนนีวรณโคจฉกทุกะ   
                         สนิทัสสนติกนีวรณโคจฉกทุกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ ๔๔.-๔๙ นีวรณโคจฉกทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                         นีวรณบท                 

           [๗๖๐] ๑.  นีวรณธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย  
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม         

           [๗๖๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 นสนิทัสสนติกโนนีวรณโคจฉกทุกสนิทัสสนติกนีวรณโคจฉกทุกะ  จบ  
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                    นสนิทัสสนติกโนปรามาสโคจฉกทุกะ  
                       สนิทัสสนติกปรามาสโคจฉกทุกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๕๐.-๕๔.  ปรามาสโคจฉกทุกะ)  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                      ปรามาสบท 
           [๗๖๒] ๑.  ปรามาสธรรม     ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม    ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๖๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกโนปรามาสโคจฉกทุกสนิทัสสนติกปรามาสโคจฉกทุกะ จบ  
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                          นสนิทัสสนติกนสารัมมณทุกะ   
                           สนิทัสสนติกสารัมมณทุกะ 

    (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๕๕.  สารัมมณทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ    

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                     สารัมมณบท 
           [๗๖๔] ๑.  สารมัมณธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสารัมมณธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๖๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      อนารัมมณบท 
           [๗๖๖] ๑.  อนารมัมณธรรม   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนารมัมณธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 



           [๗๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
           นสนทิัสสนติกนสารัมมณทุกสนิทัสสนติกสารัมมณทุกะ  จบ  
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           นสนทิัสสนติกโนจิตตทุกสนิทัสสนติกจิตตทุกะ  

         (๒๒. สนิทัสสนติกกะ  ๕๖. จิตตทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         จิตตบท 
           [๗๖๘] ๑.  จิตตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                           จิตตบท                           

           [๗๗๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม    ที่ไมใชจิตตธรรม   ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ  
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๗๑]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 



             นสนิทัสสนติกโนจิตตทุกสนิทัสสนติกจิตตทุกะ จบ  
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             นสนิทัสสนติกนเจตสิกทุกสนิทัสสนติกเจตสิกทุกะ      

           (๒๒.  สนิทสัสนติกะ  ๕๗.  เจตสิกทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ   

                                        อนุโลมนัย  

                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                                         เจตสิกบท 
           [๗๗๒] ๑.  เจตสกิธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๗๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                        อเจตสิกบท 
           [๗๗๔] ๑.  อเจตสิกธรรม     ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอเจตสิกธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๗๕]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
          นสนทิัสสนติกนเจตสิกทุกสนิทัสสนติกเจตสิกทุกะ จบ  
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                      นสนิทัสสนติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ   
                         สนิทัสสนติกจิตตสัมปยุตตทุกะ 

 (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๕๙.  จิตตสัมปยุตตทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                จิตตสัมปยุตตบท         

           [๗๗๖] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม  ที่เปนสนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม   ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๗๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                    จติตวิปปยุตตบท 
           [๗๗๘] ๑.  จิตตวิปปยุตตธรรม     ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ-   
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตวิปปยุตตธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ 
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๗๗๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑  วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกนจิตตสัมปยุตตทุกสนิทัสสนติกจิตตสัมปยุตตทุกะ จบ 
 
                        นสนิทัสสนติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ 
                           สนิทัสสนติกจิตตสังสัฏฐทุกะ 

     (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๕๙.  จิตตสังสัฏฐทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                  จิตตสังสัฏฐบท 
           [๗๘๐] ๑.  จิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ  
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๘๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
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                                จิตตวิสังสัฏฐบท    

           [๗๘๒] ๑.  จิตตวิสังสัฏฐธรรม ที่เปนสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตวิสังสัฏฐธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๘๓]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกนจิตตสังสัฏฐทุกสนิทัสสนติกจิตตสังสัฏฐทุกะ จบ 
 
                          นสนิทัสสนติกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ 
                              สนิทัสสนติกจิตตสมุฏฐานทุกะ 

      (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๖๐. จิตตสมุฏฐานทกุะ) 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                        จิตตสมุฏฐานบท                 

           [๗๘๔] ๑.  จิตตสมุฏฐานธรรม     ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม    ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                      ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1276 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๗๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๒  วาระ  ฯลฯ 
 

                              โนจิตตสมุฏฐานบท 
           [๗๘๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม      ที่เปนอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชจิตตสมุฏ- 
ฐานธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย                                                                              
                                                 ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๘๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกโนจิตตสมุฏฐานทุกสนิทัสสนติกจิตตสมุฏฐานทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1277 

                      นสนิทัสสนติกโนจิตตสหภูทุกะ  
                          สนิทัสสนติกจิตตสหภูทุกะ  

     (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๖๑.  จิตตสหภูทุกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                 จิตตสหภูบท 
           [๗๘๘] ๑.  จิตตสหภูธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๗๘๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
 

                                โนจิตตสหภูบท 
           [๗๙๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสหภูธรรม  ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม  ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1278 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๗๙๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑  วาระ  ฯลฯ 
   นสนิทัสสนติกโนจิตตสหภูทุกสนิทัสสติกจิตตสหภูทุกะ  จบ 
 
                    นสนิทัสสนติกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ 
                       สนิทัสสนติกจิตตานุปริวัตติทุกะ 

(๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๖๒. จิตตานุปรวิัตติทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                  จิตตานุปริวตัติบท                   

           [๗๙๒] ๑.  จิตตานุปริวัตติธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม   ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๗๙๓]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1279 

                          โนจิตตานุปริวตัติบท   

           [๗๙๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม    ที่เปนสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชจิตตานุปริ- 
วัตติธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๗๙๕]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกโนจิตตานุปริวัตติทุกสนิทัสสนติกจิตตานุปริวัตติทุกะ  จบ 
 
               นสนิทัสสนติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 
                  สนิทัสสนติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๖๓.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ)         

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                        จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานบท         

           [๗๙๖] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     ทีเ่ปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1280 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๗๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                         โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานบท         

           [๗๙๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    ที่เปน 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชจิตตสัง 
สัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๙๔]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
                    นสนิทัสสนติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ 
                     สนิทัสสนติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1281 

               นสนิทัสสนติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ    
                   สนิทัสสนติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 

(๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๙๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                 จติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูบท 
           [๘๐๐] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  ที่เปนอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภธูรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๐๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                          จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานบท 
           [๘๐๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  ที ่
เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏ- 
ฐานสหภูธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1282 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๘๐๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๑  วาระ  ฯลฯ 
                   นสนิทัสสนติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุก 
                 สนิทัสสนติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ   จบ         
 
               นสนิทัสสนติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
                  สนิทัสสนติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 

(๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๖๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติทุกะ)         

                                           ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานบท 
           [๘๐๔] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม   ทีเ่ปนอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริ- 
วัตติธรรม ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๘๐๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1283 

                                     ปฏิจจวาระ   

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
             โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปรวิัตติบท  

           [๘๐๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม 
ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม     ทีไ่มใช 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานปุริวัตติธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
                                                ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๐๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ            
           นสนทิัสสนติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
           สนิทสัสนติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1284 

                      นสนิทัสสนติกนอัชฌัตติกทุกะ   
                         สนิทัสสนติกอัชฌัตติกทุกะ 

      (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๖๖.  อัชฌัตติกทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                    อัชฌัตติกบท 
           [๘๐๘] ๑.  อัชฌตัติกธรรม    ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๐๙]  ในเหตุปจจัย มี ๑๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                         พาหิรบท 
           [๘๑๐] ๑.  พาหิรธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชพาหิรธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 



           [๘๑๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
       นสนิทัสสนติกนอัชฌัตติกทุกสนิทัสสนติกอัชฌัตติกทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1285 

          นสนทิัสสนติกนอุปาทาทุกสนิทัสสนติกอุปาทาทุกะ  

        (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๖๗.  อุปาทาทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ  

                                    อนุโลมนัย   

                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                                      อุปาทาบท 
           [๘๑๒] ๑.  อุปาทาธรรม      ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม      ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๑๓]  ในเหตุปจจัย   มี ๓๕ วาระ   ฯลฯ 
 

                                     โนอุปาทาบท   

           [๘๑๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม    ที่ไมใชอุปาทาธรรม    ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
  

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๑๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
          นสนทิัสสนติกนอุปาทาทุกสนิทัสสนติกอุปาทาทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1286 

                         นสนิทัสสนติกนอุปาทินนทุกะ   
                            สนิทัสสนติกอุปาทินนทุกะ 

      (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๖๘.  อุปาทนินทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ    

                                      อนุโลมนัย   

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                                    อนุปาทินนบท                 

           [๘๑๖] ๑.  อนุปาทินนธรรม   ทีเ่ปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนธรรม ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๑๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑ วาระ   ฯลฯ     
      นสนิทัสสนติกนอุปาทินนทุกสนิทัสสนติกอุปาทินนทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1287 

                        นสนิทัสสนติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ   
                           สนิทัสสนติกอุปาทานโคจฉกทุกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๖๙.-๗๔.  อุปาทานโคจฉกทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ   

                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                                        อุปาทานบท 
           [๘๑๘] ๑.  อุปาทานธรรม    ทีเ่ปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม    ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
         

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๘๐๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกโนอุปาทานโคจฉกทุกสนิทัสสนติกอุปาทานโคจฉกทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1288 

                        นสนิทัสสนติกโนกิเลสโคจฉกทุกะ   
                            สนิทัสสนติกกิเลสโคจฉกทุกะ                        

  (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๗๕.-๘๒. กิเลสโคจฉกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                              กิเลสบท 
           [๘๒๐] ๑.  กิเลสธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๘๒๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ   ฯลฯ 
 นสนิทัสสนติกโนกิเลสโคจฉกทุกสนิทัสสนติกกิเลสโคจฉกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1289 

                      นสนิทัสสนติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ   
                         สนิทัสสนติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 

 (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๘๓.  ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ) 
                                            ปจจยวาระ  

                                             อนุโลมนัย  

                                           ๑.  เหตุปจจัย 
                                 ทัสสเนนปหาตัพพบท 
           [๘๒๒] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                      ฯลฯ   
    

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๘๒๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                   นทัสสเนนปหาตัพพบท         

           [๘๒๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ที่เปนสนิ 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย 
                                                         ฯลฯ                               



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1290 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๘๒๕]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกทัสสเนนปหาตัพพทุกสนิทัสสนติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  จบ 
 
                        นสนิทัสสนติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ 
                           สนิทัสสนติกภาวนายปหาตัพพทุกะ 

 (๒๒.  สนิทัสสนติกะ   ๘๔.  ภาวนายปหาตัพพทุกะ) 
                                           ปฏิจจวาระ  

                                            อนุโลมนัย   

                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                     ภาวนายปหาตัพพบท 
           [๘๒๖] ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
         

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๘๒๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1291 

                         นภาวนายปหาตัพพบท 
           [๘๒๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม   ที่เปนสนิ-  
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม    ที่ไมใชภาวนาย- 
ปหาตัพพธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ- 
เหตุปจจัย   
                                               ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๒๙]  ในเหตุปจจัย มี ๒  วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกภาวนายปหาตัพพทุกสนิทัสสนติกภาวนายปหาตัพพทุกะ จบ 
 
                   นสนิทัสสนติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                      สนิทัสสนติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ         

(๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๘๕.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทกุะ)         

                                             ปฏิจจวาระ 
                                              อนุโลมนัย   

                                            ๑.  เหตุปจจัย 
                             ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท 
           [๘๓๐] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่เปนอนทิัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                         ฯลฯ   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1292 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม     

           [๘๓๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ   ฯลฯ 
 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                    นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท 
           [๘๓๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปน 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม    ที่ไมใชทสัส- 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ  
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๓๓]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
                   นสนิทัสสนติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                   สนิทัสสนติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1293 

                 นสนิทัสสนติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ   
                    สนิทัสสนติกภาวนายปหาตัพพเหตุทุกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๘๖.   ภาวนายปหาตัพพทุกะ) 
                                         ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย   

                                       ๑. เหตุปจจัย 
                         นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท 
           [๘๓๔] ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    ที่เปนอนิทสัสน- 
อัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ  
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๘๓๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1294 

                                        ปฏิจจวาระ     

                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                       นภาวนายปหาตัพพเหตุกบท 
           [๘๓๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปน 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม     เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                         
                                                ฯลฯ 
         

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๓๗]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ   ฯลฯ 
                  นสนิทัสสนติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                  สนิทัสสนติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1295 

         นสนิทัสสนติกนสวิตักกทุกสนิทัสสนติกสวิตักกทุกะ   

          (๒๒.  สนิทัสสนติกะ   ๗. สวิตักกทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                        สวิตักกบท 
           [๘๓๘] ๑.  สวิตักกธรรม      ทีเ่ปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกธรรม     ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๓๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        อวิตักกบท 
           [๘๔๐] ๑.  อวิตักกธรรม      ทีเ่ปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกธรรม     ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๘๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๑ วาระ  ฯลฯ 



           นสนทิัสสนติกนสวิตักกทุกสนิทัสสนติกสวิตักกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1296 

             นสนิทัสสนติกนสวิจารทุกสนิทัสสนติกสวิจารทุกะ   

             (๒๒. สนิทสัสนติกะ  ๘๘.  สวิจารทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                         สวิจารบท 
               [๘๔๒]  ๑.  สวจิารธรรม  ทีเ่ปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสวิจารธรรม  ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ  
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
               [๘๔๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                           อวิจารบท 
               [๘๔๔]  ๑.  อวจิารธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอวิจารธรรม  ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
         

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
               [๘๔๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ  ฯลฯ 



              นสนิทัสสนติกนสวิจารทุกสนิทัสสนติกสวิจารทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1297 

      นสนิทัสสนติกนสัปปติกทุกสนิทัสสนติกสัปปติกทุกะ    

      (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๘๙. สัปปติกทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ    

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                     สปัปติกบท 
           [๘๔๖] ๑.  สัปปติกธรรม      ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสัปปติกธรรม     ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย        
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๔๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                        อัปปติกบท                   

           [๘๔๘] ๑.  อัปปติกธรรม      ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปติกธรรม     ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๘๔๙]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 



         นสนิทสัสนติกนสัปปติกทุกสนิทัสสนติกสัปปติกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1298 

                         นสนิทัสสนติกนปติสหคตทุกะ   
                           สนิทัสสนติกปติสหคตทุกะ 

       (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๙๐  ปติสหคตทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                                    ปติสหคตบท 
           [๘๕๐] ๑.  ปติสหคตธรรม     ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๕๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                   นปติสหคตบท 
           [๘๕๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม    ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม    ที่ไมใชปติสหคตธรรม 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย    ฯลฯ 
                                                  ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 



           [๘๕๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑ วาระ 
    นสนิทัสสนติกนปติสหคตทุกสนิทัสสนติกปติสหคตทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1299 

                         นสนิทัสสนติกนสุกขสหคตทุกะ   
                             สนิทัสสนติกสุขสหคตทุกะ 

        (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๙๑. สุขสหคตทุกะ)                                         

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                     สขุสหคตบท         

           [๘๕๔] ๑.  สขุสหคตธรรม     ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๘๕๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                   นสุขสหคตบท 
           [๘๕๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม     ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม    ที่ไมใชสุขสหคตธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 



           [๘๕๗]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ   ฯลฯ 
    นสนิทัสสนติกนสุขสหคตทุกสนิทัสสนติกสุขสหคตทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1300 

                  นสนิทัสสนติกนอุเบกขาสหคตทุกะ   
                     สนิทัสสนติกอุเบกขาสหคตทุกะ 

(๒๒. สนทิัสสนติกะ  ๙๒.  อุเบกขาสหคตทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                              อุเบกขาสหคตบท 
           [๘๕๘] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                               นอุเบกขาสหคตบท                        

           [๘๖๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอุเบกขาสหคตธรรม       ที่เปนสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ทีไ่มใชอุเบกขาสห- 
คตธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 



           [๘๖๑]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ   ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกนอุเบกขาสหคตทุกสนิทัสสนติกอุเบกขาสหคตทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1301 

                            นสนิทสัสนติกนกามาวจรทุกะ  
                              สนิทัสสนติกกามาวจรทุกะ 

         (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๙๓.  กามาวจรทุกะ)  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                      กามาวจรบท 
           [๘๖๒] ๑.  กามาวจรธรรม     ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๖๓]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      นกามาวจรบท 
           [๘๖๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม     ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม     ที่ไมใชกามาวจรธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๖๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 



      นสนิทัสสนติกนกามาวจรทุกสนิทัสสนติกกามาวจรทุกะ จบ  
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                            นสนิทสัสนติกนรูปาวจรทุกะ   
                              สนิทัสสนติกรูปาวจรทุกะ 

       (๒๒. สนิทัสสนติกะ ๙๔. รูปาวจรทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                       รูปาวจรบท 
           [๘๖๖]  รูปาวจรธรรม       ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม     ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    
เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๖๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                         นรูปาวจรบท                   

           [๘๖๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม       ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม  ที่ไมใชรูปาวจรธรรม      ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย        
                                                    ฯลฯ 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 



           [๘๖๙]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ 
            นสนทิัสสนติกนรูปาวจรทุกสนิทัสสนติกรูปาวจรทุกะ จบ  
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                        นสนิทัสสนติกนอรูปาวจรทุกะ  
                           สนิทัสสนติกอรูปาวจรทุกะ 

      (๒๒.  สนิทัสสนติกะ   ๙๕. อรูปาวจรทุกะ)          

                                    ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                     อรูปาวจรบท 
           [๘๗๐] ๑.  อรูปาวจรธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๗๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
                                 

                                           ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                           ๑. เหตุปจจัย 
                                          นอรปูาวจรบท 
           [๘๗๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม     ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม  ที่ไมใชอรปูาวจรธรรม  ที ่



ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                       ฯลฯ   
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม                   

           [๘๗๓]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
 นสนิทัสสนติกนอรูปาวจรทุกสนิทัสสนติกอรูปาวจรทุกะ  จบ 
 
                      นสนิทัสสนติกนปริยาปนนทุกะ 
                         สนิทัสสนติกปริยาปนนทุกะ 

     (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๙๖. ปริยาปนนทุกะ)         

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                    ปริยาปนนบท 
           [๘๗๔] ๑.  ปริยาปนนธรรม    ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชปริยาปนนธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
  

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๗๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๑  วาระ   ฯลฯ 
 

                                   อปริยาปนนบท         

           [๘๗๖] ๑.  อปริยาปนนธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอปริยาปนนธรรม      ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 



ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ  
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๗๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ            
     นสนิทัสสนติกนปริยาปนนทุกสนิทัสสนติกปริยาปนนทุกะ  จบ  
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                       นสนิทัสสนติกนนิยยานิกทุกะ   
                         สนิทัสสนติกนิยยานิกทุกะ 

    (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๙๗. นิยยานิกทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                                    นยิยานิกบท 
           [๘๗๘] ๑.  นิยยานิกธรรม      ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชนิยยานิกธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๗๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ   ฯลฯ 
 

                                    อนิยยานิกบท 
           [๘๘๐] ๑.  อนิยยานิกธรรม    ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนิยยานิกธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 



           [๘๘๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
        นสนิทสัสนติกนนิยยานิกทุกสนิทัสสนติกนิยยานิกทุกะ  จบ  
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           นสนทิัสสนติกนนิยตทุกสนิทัสสนติกนิยตทุกะ  

        (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๙๘   นิยตทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ  

                                    อนุโลมนัย   

                                 ๑.  เหตุปจจยั 
                                      นิยตบท 
           [๘๘๒] ๑.  นิยตธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชนิยตธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๘๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                       อนิยตบท 
           [๘๘๔] ๑.  อนิตยธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑ วาระ ฯลฯ 



             นสนิทัสสนติกนนิยตทุกสนิทัสสนตกนิยตทุกะ  จบ  
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          นสนทิัสสนติกนสอุตตรทุกสนิทัสสนติกสอุตตรทุกะ    

          (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๙๙.  สอุตตรทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                                         สอุตตรบท 
           [๘๘๖] ๑.  สอุตตรธรรม      ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสอุตตรธรรม      ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                                                  ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๘๘๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                           ปจจยวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                             อนุตตรบท         

           [๘๘๘] ๑.  อนุตตรธรรม       ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม     ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 



                                                     ฯลฯ  
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๘๘๙]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
             นสนิทัสสนติกนสอุตตรทุกสนิทัสสนติกสอุตตรทุกะ  จบ  
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         นสนิทัสสนติกนสรณทุกสนิทัสสนติกสรณทุกะ  

      (๒๒.  สนิทัสสนติกะ   ๑๐๐.  สรณทุกะ)  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                                        สรณบท 
           [๘๙๐] ๑.  สรณธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสรณธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๙๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                           อรณบท 
           [๘๙๒]  ๑.  อรณธรรม  ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอรณธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ. 
                       ๘.  อรณธรรม  ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ที่ไมใชอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๗  วาระ.  
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                       ๑๕.  อรณธรรม   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัย   
ธรรมที่ไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๘๙๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒๑ วาระ. 
           แมสหชาตวาระก็พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ. 
 

                                         ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย   

                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                              อรณบท 
           [๘๙๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม      ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม  ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชอรณธรรม    ที่ไมใชอนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม   ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ.  
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                       ๑๕.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ทีไ่มใชสนิทัสสนสัป-  
ปฏิฆธรรม  และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ-  
ธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม  ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ดวย- 
อํานาจของเหตุปจจัย   ม ี๗ วาระ. 

                               ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๘๙๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกอรณธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม    ที่ไมใชอนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกอรณธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอรณธรรม     ที่ไมใชสนิทัสสนสัป 
ปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เปนปจจัยแกอรณธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๘๙๖]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ    ในอารมัมณปจจัย  มี  ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๒๑ วาระ. 
           อนุโลมนัยก็ดี  ปจจนียนัยก็ดี  อนุโลมปจจนียนัยก็ดี  ปจจนียานุโลม- 
นัยก็ดี  แหงปญหาวาระ  ในกุสลติกะ   ทานนับไวฉันใด  พึงนับฉันนั้น. 
                นสนิทัสสนติกสรณทุกสนิทัสสนติกสรณทุกะ  จบ 
                              ปจจนียานุโลมติกทุกปฏฐาน  จบ  
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                     ๕.  ปจจนียานุโลมติกติกปฏฐาน   
                 นกุสลติกนเวทนาติกกุสลติกเวทนาติกะ 

                 (๑. กุสลติกะ  ๑.  เวทนาติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                     สุขายเวทนายสัมปยุตตบท                 

           [๘๙๗] ๑.  สขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม ทีเ่ปนอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย                                                 
                       ๒.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่เปนอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชกุศล    เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๒ วาระ. 
                       ๓.  สขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม     ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  สขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอกุศล เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี๒ วาระ.  
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                       ๕.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่เปนกุศล   อาศัย  
ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ    เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๖.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี ๒  วาระ. 
                       ๗.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชกุศล   และธรรม 
ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ     เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๘.  สขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่เปนกุศล   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอกุศล และธรรม 
ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใชอัพยากตะ    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑  วาระ. 
                       ๙.  สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม      ที่เปนอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชกุศล    และ 
ธรรมที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชอกุศล    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑  วาระ. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๘๙๘]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ฯลฯ  
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                        ทุกขายเวทนายสมัปยุตตบท         

           [๘๙๙]  ๑.  ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล  อาศัย   
ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่ไมใชกุศล   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.                                 
                       ๒.  ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                       ๓.  ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชกุศล  และธรรม 
ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ.   
            

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๙๐๐]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                     อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตบท 
           [๙๐๑]  ๑.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล 
อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไมใชกุศล 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม      ที่เปน 
อัพยากตะ    อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ.  
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                       ๓.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตธรรม  ที่เปนกศุล   
อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม       ที่ไมใช 
อกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๔.  อทกุขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปน 
อัพยากตะ     อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๒ วาระ. 
                       ๕.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่เปนอกุศล 
อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม      ทีไ่มใช 
อัพยากตะ    เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๖. อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอกุศล 
อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม       ที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๒  วาระ. 
                       ๗.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เปนอกุศล  
อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชกุศล 
และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม       ที่ไมใช 
อัพยากตะ  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๑  วาระ. 
                       ๘.  อทกุขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่เปนกุศล 
อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม       ที่ไมใช 
อกุศล    และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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                       ๙.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม        ทีเ่ปน  
อัพยากตะ    อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชกุศล   และธรรมท่ีไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ.    
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๐๒]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
 
                 นกุสลติกนเวทนาติกกุสลติกเวทนาติกะ  จบ 

              นกุสลติกนวิปากติกกุสลติกวิปากติกะ 
                         (๑. กุสลติกะ  ๒. วิปากติกะ)         

                                           ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                             วิปากบท 
           [๙๐๓] ๑.  วิปากธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  อาศัยธรรมท่ีไมใช 
วิปากธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
                       ๒.  วิปากธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใช 
วิปากธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ.  
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                       ๓.  วิปากธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  อาศัยธรรมท่ีไมใช 
วิปากธรรม  ที่ไมใชกุศล   และธรรมท่ีไมใชวิปากธรรม    ที่ไมใช  
อกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ วาระ.  
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๐๔]  ในเหตุปจจัยมี  ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                    ปจจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                    วปิากธัมมบท 
           [๙๐๕]  ๑.  วิปากธัมมธรรม  ที่เปนกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใช 
วิปากธัมมธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัยวิปากธัมมธรรม ที่เปนอกุศล  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย    ม ี ๒ วาระ.                                                  
                       ๓.  วิปากธัมมธรรม ที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใช 
วิปากธัมมธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ 
                       ๕.  วิปากธัมมธรรม  ที่เปนกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใช 
วิปากธัมมธรรม    ที่ไมใชกุศล    และธรรมท่ีไมใชวิปากธัมมธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ.  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๙๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย         

                        เนววปิากนวิปากธัมมบท 
           [๙๐๗] ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรม  ที่เปนอัพยากตะ อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม     ที่ไมใชกุศล     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ         
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๐๘]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ   ฯลฯ 
                   นกุสลติกนวิปากติกกุสลติกวิปากติกะ  จบ  
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                             นกุสลติกนอุปาทินนติกะ    
                                กุสลติกอุปาทินนติกะ 

               (๑.  กุสลติกะ  ๓.  อุปาทินนบท) 
                                     ปญหาวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                ๑.  อารัมมณปจจัย 
           [๙๐๙]  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่ไมใชกุศล 
เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่เปนอัพยากตะ     ดวยอํานาจ-  
ของอารัมมณปจจัย   ฯลฯ 
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๑๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖ วาระ  ฯลฯ  
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                                       ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                            อนุปาทินนุปาทานิยบท                         

           [๙๑๑] ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น เพราะ- 
เหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
 

                                           ปจจยวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                           อนุปาทินนอนุปาทานิยบท 
          [๙๑๓] ๑.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม   ทีเ่ปนกุศล   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนุปาทาทินนอนุปาทานิยธรรม  ที่ไมใชกุศล   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                     ฯลฯ   
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๙๑๔]  ในเหตุปจจัย   ม ี๖ วาระ   ฯลฯ   
        นกุสลติกนอุปาทินนติกกุสลติกอุปาทินนติกะ  จบ  
 
                              นกุสลติกนสังกิลิฏฐติกะ 
                                 กุสลติกสังกิลิฏฐติกะ 

                 (๑. กุสลติกะ  ๓. สังกิลิฏฐติกะ) 
                                    ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                         สังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท                 

           [๙๑๕] ๑.  สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนอกุศล อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                           ฯลฯ          
           อกุศลมูล   ม ี ๓ วาระ   เทาน้ัน.  
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                                       ปฏิจจวาระ   

                                        อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                           อสังกลิิฏฐสังกิเลสิกบท 
           [๙๑๖] ๑.  อสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐสงักิเลสิกธรรม  ที่ไมใชกุศล เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                             

           [๙๑๗]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                        อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกบท 
           [๔๑๘] ๑. อสังกลิิฐอสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ  
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                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๙๑๙]  ในอารัมมณปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
            นกุสลติกนสังกิลฏิฐติกกุสลติกสังกิลิฏฐกะ จบ 
 
                  นกุสลติกนสวิตักกติกกุสลติกสวิตักกติกะ 

                   (๑. กุสลติกะ  ๕. สวิตักกติกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                 สวตัิกกสวิจารบท         

           [๙๒๐] ๑.  สวิตักกสวิจารธรรม   ที่เปนอกศุล    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๒๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                               อวิตักกวิจารมัตตบท 
           [๙๒๒]  ๑.  อวิตักกวิจารมัตตธรรม  ที่เปนอกุศลอาศัยธรรม 
ที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม  ที่ไมใชกุศล   เกิดขึน้    เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                                ฯลฯ  
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                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๙๒๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 

                                อวตัิกกอวิจารบท 
           [๙๒๔] ๑.  อวิตักกอวิจารธรรม ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรม  
ที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๑๒ วาระ  ฯลฯ 
                 นกุสลติกนสวิตักกติกกุสลติกสวิตักกติกะ  จบ 
 
                            นกุสลติกนปติติกกุสลติกปติติกะ 

                            (๑. กุสลติกะ  ๖.  ปติติกะ) 
                                           ปฏิจจวาระ         

                                           อนุโลมนัย 
                                          ๑. เหตุปจจัย 
                                           ปติสหคตบท         

           [๙๒๖] ๑.  ปติสหคตธรรม   ที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปติสหคตธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                      ฯลฯ   
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                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๙๒๗]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                                 สุขสหคตบท 
           [๙๒๘] ๑.  สขุสหคตธรรม  ที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สุขสหคตธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๒๙]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                               อุเบกขาสหคตบท 
           [๙๓๐] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม   ที่เปนอกุศล    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ  
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๓๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ 
                     นกุสลติกนปติติกกุสลติกปติติกะ  จบ  
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                   นกุสลติกนทัสสนติกกลุสลติกทัสสนติกะ   

                  (๑.  กุสลติกะ   ๗.  ทัสสนติกะ) 
                                         ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย       

                             ทัสสเนนปหาตัพพบท   

           [๙๓๒] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ที่เปนอกุศล  อาศัยธรรม 
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๙๓๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ    
                          

                                 ภาวนายปหาตัพพบท 
           [๙๓๔] ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  ที่เปนอกุศล  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ที่ไมใชกุศล   เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย                                       
                                                   ฯลฯ 
 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๙๓๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ  
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                                      ปฏิจจวาระ   

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย  

                เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพบท 
           [๙๓๖] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม      ที่เปน 
อัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
                                         

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๓๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
                   นกุสลติกนทสัสนติกกุสลติกทัสสนติกะ  จบ  
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                    นกุสลติกนทัสสนเนนหาตัพพเหตุกติกะ 
                       กุสลติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ   

(๑.  กุสลติกะ  ๘.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ)  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                       ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท 
           [๙๓๘] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปนอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ที่ไมใชกุศล   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   
                                                ฯลฯ 
                                         

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๓๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓วาระ  ฯลฯ 
  
                                                                       ภาวนายปหาตัพพเหตุ
กบท 
           [๙๔๐]  ๑.  ภาวนายปหาตพพเหตุกธรรม  ที่เปนอกุศล  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจัย  



                                                                                                                                    
ฯลฯ    
 
                      การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๙๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ  
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            เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพบท  

           [๙๔๒] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ที ่
เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
เหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                             ฯลฯ  
                 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๔๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ                          
นกุสลติกนทสัสเนนปหาตัพพเหตุกติกกุสลติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  จบ 
 
                     นกุสลติกนอาจยคามิติกกุสลติกอาจยคามิติกะ 

                       (๑. กุสลติกะ  ๙.  อาจยคามติิกะ)         

                                              ปจจยวาระ 
                                               อนุโลมนัย 
                                              ๑. เหตุปจจัย 
                                              อาจยคามิบท 
           [๙๔๔]  ๑. อาจยคามิธรรม   ที่เปนกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใช 
อาจยคามิธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                        ฯลฯ           

                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๙๔๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ  
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                                  อปจยคามบิท   

           [๙๔๖] ๑. อปจยคามิธรรม  ที่เปนกุศล   อาศัย   
อปจยคามิธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ         
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๔๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                           เนวาจยคามินาปจยบท                 

           [๙๔๘] ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     ที่เปนอัพยากตะ 
อาศัยธรรมที่ไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  ที่ไมใชกุศล   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๔๙]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
                นกุสลติกนอาจยคามิติกกุสลิกอาจยคามิติกะ  จบ  
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               นกสุลติกนเสกขติกกุสลติกเสกขติกะ  

              (๑. กุสลติกะ  ๑๐.  เสกขติกะ) 
                               ปจจยวาระ  

                                อนโุลมนัย 
                              ๑.  เหตุปจจัย 
                                   เสกขบท         

           [๙๕๐] ๑.  เสกขธรรม  ที่เปนกุศล  อาศัยธรรมท่ีไมใชเสกข-  
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๕๑] ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      อเสกขบท         

           [๙๕๒] ๑.  อเสกขธรรม ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรมที่ไมใช 
อเสกขธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ   
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๕๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                         ปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                               เนวเสกขานาเสกขบท 
           [๙๕๔] ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๕๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
                       นกุสลติกนเสกขสิกกุสลติกเสกขติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1332 

                 นกุสลติกนปริตตติกกุสลติกปริตตติกะ    

                 (๑. กุสลติกะ  ๑๑.  ปริตตติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         ปริตตบท 
           [๙๕๖] ๑.  ปริตตธรรม  ที่เปนอพัยาตะ อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปริตตธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๕๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ  ฯลฯ 
 

                                       มหัคคตบท    

           [๙๕๘] ๑.  มหัคคตธรรม ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรมท่ีไมใช 
มหัคคตธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๕๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1333 

                                  ปจจยวาระ  

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                   อัปปมาณบท  

           [๙๖๐] ๑.  อัปปมาณธรรม  ที่เปนกุศล    อาศัยธรรมที่ไมใช 
อัปปมาณธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๖๑]  ในเหตุปจจัย   ม ี๖ วาระ  ฯลฯ 
                  นกุสลติกนปริตตติกกุสลติกปริตตติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1334 

      นกุสลติกนปริตตารัมมณติกกุสลติกปริตตารัมมณติกะ  

        (๑.  กุสลติกะ   ๑๒.  ปรติตารัมมณติกะ)   

                                   ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย  

                                    เหตุปจจัย 
                           ปริตตารัมมณบท         

           [๙๖๒] ๑.  ปริตตารัมมณธรรม  ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรม 
ที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๙๖๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                     ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                             มหัคคตารัมมณบท         

           [๙๖๔] ๑.  มหัคคตารัมมณธรรม   ที่เปนกุศล    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชมหัคคตารัมมณธรรม   ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1335 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๙๖๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                            อัปปมาณารัมมณบท 
           [๙๖๖]  ๑.  อัปปมาณารัมมณธรรม  ที่เปนกศุล  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม   ที่ไมใชกุศล    เกดิขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๙๖๗]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ   ฯลฯ 
       นกุสลติกนปริตตารัมมณติกกุสลติกปริตตารัมมณติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1336 

                     นกุสลติกนหีนติกกุสลติกหีนติกะ  

                   (๑. กุสลติกะ  ๑๓.  หีนติกะ)                                                 

                                    ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                          หีนบท         

           [๙๖๘] ๑.  หีนธรรม   ที่เปนอกศุล    อาศัยธรรมที่ไมใชหนี- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๖๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ  ฯลฯ 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย   

                                         เหตุปจจยั 
                                         มัชฌิมบท 
           [๙๗๐] ๑.  มัชฌัมธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใช 
มัชฌิมธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1337 

               การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๙๗๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                  ปจจยวาระ   

                                  อนุโลมนัย  

                                ๑. เหตุปจจัย 
                                     ปณีตบท 
           [๙๗๒] ๑.  ปณีตธรรม  ที่เปนกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใชปณีต- 
ธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๗๓]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ   ฯลฯ 
                      นกุสลติกนหีนติกกุสลติกหีนติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1338 

              นกสุลติกนมิจฉตัตติกกุสลติกมิจฉัตตติกะ    

            (๑.  กุสลติกะ   ๑๔.  มิจฉัตตติกะ) 
                                    ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย   

                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                                  มัจฉัตตนิยตบท     

           [๙๗๔] ๑.  มิจฉตัตนิยตธรรม  ที่เปนอกุศล  อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชมิจฉัตตนิยธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๗๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                  สมัมัตตนิยตบท                     

           [๙๗๖] ๑.  สัมมัตตนิยตธรรม  ที่เปนกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัมมัตตนิยตธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๙๗๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1339 

                                      ปฏิจจวาระ                        

                                      อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย   

                                        อนิยตบท   

           [๙๗๘] ๑.  อนิยตธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนิยตธรรม  ที่ไมใชกุศล   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๗๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
               นกสุลติกนมิจฉัตตติกกุสลติกมิจฉัตตติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1340 

         นกุสลติกนมัคคารัมมณติกกุสลติกมัคคารัมมณติกะ  

           (๑. กุสลติกะ  ๑๕.  มัคคารัมมณติกะ) 
                                     ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                 มัคคารัมมณบท 
           [๙๘๐] ๑.  มัคคารมัมณธรรม   ที่เปนกุศล  อาศัยธรรมที่ไมใช 
มัคคารัมมณธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๘๑]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      มัคคเหตุกบท 
           [๙๘๒] ๑.  มัคคเหตุกธรรม  ที่เปนกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใช 
มัคคเหตุกธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๙๘๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1341 

                                มัคคาธิปติบท 
           [๙๘๔] ๑.  มัคคาธิปติธรรม  ที่เปนกุศล   อาศัยธรรมที่ไมใช 
มัคคาธิปติธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                                          ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๘๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๖  วาระ   ฯลฯ 
         นกุสลติกนมัคคารัมมณติกกุสลติกมัคคารัมมณติกะ  จบ 
 
                     นกุสลติกนอุปปนนติกกุสลติกอุปปนนติกะ 

                      (๑. กุสลติกะ   ๑๖. อุปปนนติกะ) 
                                          ปญหาวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                    ๑. อารัมมณปจจัย 
                                            อุปปนนบท         

           [๙๘๖] ๑.  ธรรมทีไ่มใชอุปปนนธรรม  ที่ไมใชกุศล   เปน- 
ปจจัยแกอุปปนนธรรม  ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                                     ฯลฯ  
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๙๘๗]  ในอารัมมณปจจัย มี ๑๘ วาระ   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1342 

                                  ปจจุปปนนบท 
           [๙๘๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชปจจุปนนธรรม  ที่ไมใชกุศล  เปน-  
ปจจัยแกปจจุปปนนธรรม  ที่เปนกุศล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
                                              ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๘๙]  ในอารัมมณปจจัย มี  ๑๘ วาระ  ฯลฯ 
              นกสุลติกนอุปปนนติกกุสลติกอุปปนนติกะ  จบ 
 
              นกสุลติกนอตีตารัมมณติกกสุลติกอตีตารัมมณติกะ๑ 

               (๑. กุสลติกะ  ๑๘.  อตีตารัมมณติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                   อตีตารัมมณบท 
           [๙๙๐]  ๑.  อตีตารมัมณธรรม  ที่เปนอัพยากตะ   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๙๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
๑.  อตีตติกะท่ี  ๑๗  ไมแสดง.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1343 

                                 ปจจจยวาระ  

                                  อนุโลมนัย 
                                ๑.  เหตุปจจัย 
                             อนาคตารัมมณบท  

           [๙๙๒] ๑.  อนาคตารัมมณธรรม   ที่เปนกศุล  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๙๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
 

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                            ปจจปุปนนารมัมณบท 
           [๙๙๔] ๑.  ปจจุปปนนารัมมณธรรม  ที่เปนอพัยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม         



           [๙๙๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
          นกุสลติกนอตีตารัมมณติกกุสลติกอตีตารัมมณติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1344 

           นกุสลติกนอัชฌัตตติกกุสลติกอัชฌัตตติกะ  

          (๑.  กุสลติกะ  ๑๙.  อัชฌัตตติกะ)      

                                 ปญหาวาระ 
                                 อนุโลมนัย  

                          ๑.  อารัมมณปจจัย 
                                  อัชฌัตตบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัชฌัตตธรรม  ที่ไมใชกุศล เปนปจจัย 
แกอัชฌัตตธรรม  ที่เปนกศุล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                             ฯลฯ     
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑๘  วาระ   ในอธิปติปจจัย  มี ๑๖ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๑๘ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย  ม ี
๙  วาระ   ในอวิคตปจจัย มี   ๙  วาระ. 
 

                                       พหิทธาบท 
                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชพหิทธาธรรม    ที่ไมใชกุศล    เปน 
ปจจัยแกพหิทธาธรรม  ทีเ่ปนกุศลดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
                                                ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           ในอารัมมณปจจัย   ม ี๑๘ วาระ  ในอธิปติปจจัย   มี  ๖ วาระ 



ในอุปนิสสยปจจัย  มี  ๑๘  วาระ  ในปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอัตถิปจจัย 
มี ๙  วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ.                          
                   นกุสลติกนอัชฌัตตติกกุสลติกอัชฌัตติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1345 

                     นกุสลติกนอัชฌัตตารัมมณติกะ  
                        กุสลติกอชัฌัตตารัมมณติกะ 

     (๑.  กุสลติกะ  ๒๐. อัชฌัตตารัมมณติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ   

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑.  เหตุปจจยั 
                          อัชฌัตตารัมมณบท 
           [๙๙๖] ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรม    ที่เปนอัพยากตะ    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม  ทีไ่มใชกุศล   เกิดขึ้น   เพราะ- 
เหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๙๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                พหทิธารัมมณบท 
           [๙๙๘] ๑.  พหิทธารัมมณธรรม ที่เปนอัพยากตะ อาศัยธรรม 
ที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม  ที่ไมใชกศุล  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๙๙๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 



     นกุสลติกนอัชฌัตตารัมมณติกกุสลติกอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ  
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              นกสุลติกนสนิทัสสนตกกุสลติกสนิทัสสนติกะ  

              (๑. กุสลติกะ  ๒๑.  สนิทัสสนติกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                            สนิทสัสนสัปปฏิฆบท 
           [๑๐๐] ๑.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น เพราะ- 
เหตุปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชอกุศล  เกิดขึ้น เพราะ- 
เหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
                       ๓.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอัพยากตะ อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    ที่ไมใชอัพยากตะ    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๑  วาระ.                          
                       ๔.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใช 
สนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอัพยากตะ   เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
                       ๕.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอัพยากตะ   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอกุศล  และธรรมที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชอัพยากตะ  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
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                       ๖.  สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เปนอัพยากตะ  อาศัย  
ธรรมที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไมใชกุศล และธรรมท่ีไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   ที่ไมใชอกศุล  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  
มี  ๑  วาระ. 
 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๐๑]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ   ฯลฯ 
 

                          อนิทัสสนอัปปฏิฆบท 
           [๑๐๐๒] ๑.  อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๐๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๖  วาระ   ฯลฯ 
 

                              อนิทสัสนอัปปฏิฆบท 
           [๑๐๐๔] ๑.  อนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอัพยากตะ  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชกุศล  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  
                                               ฯลฯ 
 



                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๐๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
              นกสุลติกนสนิทัสสนติกกุสลติกสนิทัสสนติกะ จบ          
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                 นเวทนาติกนกุสลติกเวทนาติกกุสลติกะ   

                 (๒.  เวทนาติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                     ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          กุศลบท 
           [๑๐๐๖] ๑.  กุศลธรรม     ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  กุศลธรรม ที่เปนอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสุขายเวทนายสัมปยุตธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๒ วาระ.  
                       ๓.  กุศลธรรม     ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๔.  กุศลธรรม ที่เปนอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต- 
ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ.  
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                       ๕.  กุศลธรรม   ที่เปนอทุกขมสขุายเวทนายสัมปยุตต-  
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๖.  กุศลธรรม     ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ. 
           หัวขอปจจัย ๔    โดยนัยแหงการนับ      พึงกระทําใหเปนปญหาวาระ 
อยางละ  ๒  ละ  ๒. 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๐๗]  ในเหตุปจจัย มี ๑๔ วาระ  ฯลฯ 
 

                                             ปจจยวาระ 
                                             อนุโลมนัย  

                                           ๑.  เหตุปจจัย      

                                                 อกุศลบท 
           [๑๐๐๘]  ๑.  อกุศลธรรม   ที่เปนสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๒.  อกุศลธรรม  ที่เปนทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม         
อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล     ที่ไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย     
                                               ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๐๙]  ในเหตุปจจัย มี ๒  วาระ  ฯลฯ 
 

                                       ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                  ๑. อารัมมณปจจัย 
                                       อัพยากตบท 
           [๑๐๑๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม    ที่ไมใชสุขายเวท- 
นายสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ที่เปนสุขายเวทนาย- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๑๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๑๔  วาระ  ฯลฯ 
                       นเวทนาติกนกุสลติกเวทนาติกกุสลติกะ จบ  
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                 นวิปากติกนกุสลติกวิปากติกกุสลติกะ  

                 (๓.  วิปากติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                  ปจจยวาระ  

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                       กุศลบท         

           [๑๐๑๒] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนวิปากธัมมธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชวิปากธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๑๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                       อกุศลบท 
           [๑๐๑๔]  ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนวิปากธัมมธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชวิปากธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  
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                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๐๑๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ   ฯลฯ  
 

                                      ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย   

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                                      อัพยากตบท 
           [๑๐๑๖] อัพยากตธรรม   ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชวิปากธรรม  เกิดขึ้น                                                            
เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ   
                                                ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๑๐๑๗]  ในเหตุปจจัย   มี  ๓ วาระ   ฯลฯ 
                     นวิปากติกนกุสลติกวิปากติกกุสลติกะ  จบ  
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                            นอุปาทินนติกนกุสลติกะ  
                               อุปาทินนติกกุสลติกะ 

           (๔.  อนุปาทนินติกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                     ปจจยวาระ  

                                       อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           กุศลบท   

           [๑๐๑๘] ๑.  กุศลธรรม ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ  
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                                     ปจจยวาระ   

                                      อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                                        อกุศลบท   

           [๑๐๒๐] ๑.  อกุศลธรรม      ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอนปุาทินนุปาทานิยธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๒๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย  

                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                         อัพยากตบท                 

           [๑๐๒๒]  ๑.  อัพยากตธรรม  ทีเ่ปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม   ทีไ่มใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม    
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย       
                                                   ฯลฯ  
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              การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๑๐๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
    นอุปาทินนติกนกุสลติกอุปาทินนติกกุสลติกะ  จบ  
 
                          นสังกิลิฏฐติกนกุสลติกะ 
                             สังกิลฏิฐติกกุสลติกะ 

             (๕. สังกิลิฏฐติกะ  ๑. กุสลติกะ)           

                                  ปจจยวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                       กุศลบท         

           [๑๐๒๕] ๑. กุศลธรรม      ที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชสังกลิิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ.  
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                                    ปฏิจจวาระ    

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                    อกุศลบท 
           [๑๐๒๖] ๑.  อกุศลธรรม      ที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                                                                 
                                           ฯลฯ  
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๒๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                     ปญหาวาระ  

                                      อนุโลมนัย   

                                       เหตุปจจัย 
                                    อัพยากตบท 
           [๑๐๒๘] ๑.  อัพยากตธรรม  ที่เปนอสังกิลิฏสังกิเลสิกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม    ที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ        



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1357 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๐๒๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
          นสังกลิิฏฐติกนกุสลติกสังกิลิฏฐติกกุสลติกะ  จบ  
 
                 นสวิตักกติกนกุสลติกสวิตักกติกกุสลติกะ 

                  (๖. สวิตักกติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                    ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                       กุศลบท 
               [๑๐๓๐] ๑.  กุศลธรรม    ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ   
ปจจัย 
                                              ฯลฯ   
        

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
        [๑๐๓๑]  ในเหตุปจจัย มี ๑๕  วาระ   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1358 

                                  ปจจยวาระ     

                                   อนุโลมนัย    

                                ๑.  เหตุปจจัย 
                                    อกุศลบท 
           [๑๐๓๒] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล   ที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                         ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๓๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                   อัพยากตบท 
           [๑๐๓๔] ๑.  อัพยากตธรรม  ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1359 

           การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๑๐๓๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๗  วาระ  ฯลฯ 
      นสวิตักกติกนกุสลติกสวิตักกติกกุสลติกะ จบ  
 
                  นปติติกนกุสลติกปติติกกุสลติกะ 

                  (๗. ปติติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                   ปจจยวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         กุศลบท 
           [๑๐๓๖] ๑.  กุศลธรรม    ที่เปนปติสหคตธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชปติสหคตธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๓๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๘  วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1360 

                                      ปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                       อกุศลบท  

           [๑๐๓๘] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนปติสหคตธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชปติสหคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๓๙]  ในเหตุปจจัย มี ๒๘ วาระ  ฯลฯ 
                     นปติติกนกุสลติกปติติกกุสลติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1361 

             นทัสสนติกนกุสลติกทัสสนติกกุสลติกะ  

             (๘.  ทัสสนติกะ   ๑.  กุสลติกะ) 
                                   ปจจยวาระ  

                                    อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                         กุศลบท    

           [๑๐๔๐] ๑.  กุศลธรรม      ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๔๑]  ในเหตุปจจัย   มี ๓  วาระ   ฯลฯ 
 

                                       อกุศลบท 
           [๑๐๔๒]  ๑.  อกุศลธรรม      ทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๔๓]  ในเหตุปจจัย มี ๖  วาระ   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1362 

                                    ปฏิจจวาระ   

                                     อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                      อัพยากตบท 
           [๑๐๔๔] ๑. อัพยากตธรรม  ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย-         
ปหาตัพพธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอพัยากตธรรม ที่ไมใชทัสสเนน- 
ปหาตัพพธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๔๕]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
                  นทัสสนติกนกุสลติกทัสสนติกกุสลติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1363 

                   นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกนกุสลติกะ  
                     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกกุสลติกะ 

(๙.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                  ปจจยวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                      กุศลบท         

           [๑๐๔๖] ๑.  กุศลธรรม     ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล   ที่ไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๔๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                                      อกุศลบท 
           [๑๐๔๘] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอกุศล        ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1364 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๔๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖ วาระ  ฯลฯ  
 

                                      ปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                    อัพยากตบท 
           [๑๐๕๐] ๑.  อัพยากตธรรม    ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหาตัพพเหตุกธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม    ที่ไมใช 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    เกดิขึ้น    เพราะเหตุ  
ปจจัย 
                                               ฯลฯ  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๕๑]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกนกุสลติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1365 

               นอาจยคามิติกนกุสลติกอาจยคามิติกกุสลติกะ  

                (๑๐. อาจยคามิติกะ  ๑.  กุสลติกะ)  

                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         กุศลบท         

           [๑๐๕๒] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนอาจยคามิธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ  
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๕๓]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ   ฯลฯ 
 

                                        อกุศลบท 
           [๑๐๕๔] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนอาจยคามิธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอาจยคามิธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๕๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1366 

                                        ปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย   

                                      ๑.  เหตุปจจัย  

                                        อัพยากตบท 
           [๑๐๕๖] ๑.  อัพยากตธรรม     ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม     ที่ไมใชอาจยคามิธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

               [๑๐๕๗]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
                นอาจยคามิติกนกุสลติกอาจยคามิติกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1367 

                     นเสกขติกนกุสลติกเสกขติกกุสลติกะ 

                    (๑๑. เสกขติกะ  ๑. กุสลติกะ)  

                                     ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                                        กุศลบท 
           [๑๐๕๘] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนเสกขธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
กุศล  ที่ไมใชเสกขธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๕๙]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                       อกุศลบท 
           [๑๐๖๐] ๑.  อกุศลธรรม   ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชเสกขธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๖๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1368 

                                    ปฏิจจวาระ   

                                     อนุโลมนัย   

                                  ๑.  เหตุปจจยั  

                                   อัพยากตบท 
           [๑๐๖๒] ๑.  อัพยากตธรรม     ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม     ที่ไมใชเสกขธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๖๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๕  วาระ  ฯลฯ 
                  นเสกขติกนกุสลติกเสกขติกกุสลติกะ จบ   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1369 

                  นปริตตติกนกุสลติกปริตตติกกุสลติกะ  

                (๑๒.  ปริตตติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                    ปจจยวาระ  

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั         

                                       กุศลบท 
           [๑๐๖๔] ๑.  กุศลธรรม    ที่เปนมหัคคตธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชมหัคคตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๖๕]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                                     อกุศลบท   

           [๑๐๖๖] ๑.  อกุศลธรรม    ที่เปนปริตตธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศลธรรม  ที่ไมใชมหัคคตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๑๐๖๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1370 

                                   ปฏิจจวาระ   

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑.  เหตุปจจยั  

                                  อัพยากตบท 
           [๑๐๖๘] ๑.  อัพยากตธรรม   ทีเ่ปนปริตตธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตธรรม   ทีไ่มใชปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๑๐๖๙]  ในเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 
                นปริตตติกนกุสลติกปริตตติกกุสลติกะ จบ 
 
          นปริตตารัมมณติกนกุสลติกปริตตารัมมณติกกุสลติกะ 

            (๑๓.  ปริตตารัมมณติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                     ปจจยวาระ   

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                                          กุศลบท 
           [๑๐๗๐] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนปริตตารัมมณธรรม       อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 



ปจจัย 
                                                ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1371 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๑๐๗๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                     อกุศลบท 
           [๑๐๗๒] ๑.  อกุศลธรรม   ที่เปนปริตตารัมมณธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม  เกดิขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย   
                                            ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๗๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑๔ วาระ  ฯลฯ 
 

                                     ปญหาวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                              ๑. อารัมมณปจจัย 
                                    อัพยากตบท         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัพยากตธรรม     ทีไ่มใชปริตตา- 
รัมมณธรรม  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม    ที่เปนปริตตรัมมณธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                               ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1372 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

                       ในอารัมมณปจจัย  มี  ๒๑ วาระ  ฯลฯ  
  นปริตตารมัมณติกนกุสลติกปริตตารัมมณติกกุสลติกะ  จบ 
 
                          นหีนติกนกุสลติกหีนติกกุสลติกะ 

                       (๑๔. หีนติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                      ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย           

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        กุศลบท         

           [๑๐๗๔] ๑.  กุศลธรรม   ที่เปนมัชฌิมธรรม    อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชกุศล  ทีไ่มใชหีนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๗๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖ วาระ   ฯลฯ 
 

                                       อกุศลบท                     

           [๑๐๗๖] ๑.  อกุศลธรรม ที่เปนหีนธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อกุศล  ที่ไมใชหีนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1373 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๐๗๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ  
 

                                   ปฏิจจวาระ  

                                    อนุโลมนัย  

                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                                   อัพยากตบท 
           [๑๐๗๘] ๑.  อัพยากตธรรม  ที่เปนมัชฌิมธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชหีนธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๗๙]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
                    นหีนติกนกุสลติกหีนติกกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1374 

                  นมิจฉัตตติกนกุสลติกมิจฉัตตติกกุสลติกะ   

                   (๑๕. มิจฉัตติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                      ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          กุศลบท          

           [๑๐๘๐] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนสมัมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๘๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          อกุศลบท 
           [๑๐๘๒] ๑.  อกุศลธรรม ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๘๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๖  วาระ ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1375 

                                    ปฏิจจวาระ      

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                    อัพยากตบท 
           [๑๐๘๔] ๑.  อัพยากตธรรม  ที่เปนอนิยตธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัพยากตธรรม  ที่ไมใชมิจฉัตตนิยตธรรม    เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย                            
                                             ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๘๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ 
                  นมิจฉัตตติกนกุสลติกมิจฉัตตติกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1376 

          นมัคคารัมมณติกนกุสลติกมัคคารัมมณติกกสุลติกะ   

            (๑๖. มัคคารมัมณติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                      ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          กุศลบท         

           [๑๐๘๖] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนมัคคารัมมณธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๘๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓๕  วาระ  ฯลฯ 
           ธรรมท่ีไมใชอกุศล   ธรรมท่ีไมใชอัพยากตะ   ไมมี.  
            นมัคคารัมมณติกนกุสลติกมัคคารัมมณติกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1377 

            นอุปปนนติกนกุสลติกอุปปนนติกกุสลติกะ   

            (๑๗.  อุปปนนติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                   ปญหาวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                             ๑. อารัมมณปจจัย 
                                       กุศลบท         

           [๑๐๘๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอุปนนธรรม   เปน- 
ปจจัยแกกุศลธรรม  ที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                                             ฯลฯ         
                 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๘๙]  ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          อกุศลบท 
           [๑๐๙๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอุปปนนธรรม เปน- 
ปจจัยแกอกุศลธรรม  ที่เปนอุปปนนธรรม ดวยอาํนาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
                                                 ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1378 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๑๐๙๑]  ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ. 
 

                                    อัพยากตบท 
           [๑๐๙๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม    ที่ไมใชอุปปนน- 
ธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม  ที่เปนอุปปนนธรรม  ดวยอาํนาจ- 
ของอารัมมณปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๙๓]  ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ  ฯลฯ 
           อตีตติกะที่   ๑๘   ก็เหมือนกับ   อุปปนนติกะ. 
                 นอุปปนนติกนกุสลติกอุปปนนติกกุสลติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1379 

         นอตีตารัมมณติกนกุสลติกอตีตารัมมณติกกสุลติกะ   

            (๑๙  อตีตารัมมณติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          กุศลบท 
           [๑๐๙๔] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนอตีตารัมมณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๐๙๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                       อกุศลบท 
           [๑๐๙๖] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนอตีตารัมมณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม                         

           [๑๐๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๑  วาระ  ฯลฯ 
          นอตีตารัมมณติกนกุสลติกอตีตารัมมณตกกุสลติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1380 

           นอัชฌัตตติกนกุสลติกอัชฌัตตติกกุสลติกะ   

           (๒๐. อัชฌัตตติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                  ปจจยวาระ 
                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                       กุศลบท         

           [๑๐๙๘] ๑.  กุศลธรรม    ที่เปนพหิทธาธรรม    อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชกุศล  ทีไ่มใชอัชฌัตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  กุศลธรรม    ที่เปนอัชฌัตตธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชพหิทธาธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๙๙]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
 

                                         อกุศลบท 
           [๑๑๐๐] ๑.  อกุศลธรรม    ที่เปนพหิทธาธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  อกุศลธรรม    ที่เปนอัชฌัตตธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอกุศลธรรม ที่ไมใชพหิทธาธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1381 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๑๐๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
             นอัชฌัตตติกนกุสลติกอัชฌัตตติกกุสลติกะ  จบ  
 
                             นอัชฌัตตารัมมณติกนกุสลติกะ 
                                อัชฌัตตารัมมณติกกุสลติกะ 

         (๒๑.  อัชฌัตตารัมมณติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                     ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                         กุศลบท         

           [๑๑๐๒] ๑.  กุศลธรรม   ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม  เกดิขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                             ฯลฯ 
   

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๐๓]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1382 

                                 อกุศลบท   

           [๑๑๐๔] ๑.  อกุศลธรรม  ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย  
                                        ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๐๕]  ในเหตุปจจัย   มี  ๖ วาระ   ฯลฯ 
  นอัชฌัตตารัมมณติกนกุสลติกอัชฌัตตารัมมณติกกุสลติกะ จบ 
 
               นสนิทัสสนติกนกุสลติกสนิทัสสนติกกุสลติกะ 

              (๒๒.  สนิทสัสนติกะ  ๑.  กุสลติกะ) 
                                        ปจจยวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                             กุศลบท         

           [๑๑๐๖] ๑.  กุศลธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1383 

                       ๒.  กุศลธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ- 
เหตุปจจัย   
                       ๓.  กุศลธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชกุศล ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมท่ีไมใช 
กุศล   ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๐๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      อกุศลบท 
           [๑๑๐๘] ๑.  อกุศลธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอกุศล  ที่ไมใชอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ          
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๐๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1384 

                                      ปฏิจจวาระ   

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย  

                                     อัพยากตบท 
           [๑๑๑๐] ๑.  อัพยากตธรรม     ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัพยากตธรรม     ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย          
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๑๑๑๑]  ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ   ฯลฯ 
           นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมอัพยากตมูล  ม ี๗ วาระ  เหมือนกัน. 
           ทุกมล  มี ๗ วาระ  เหมือนกัน  รวมทั้งหมดเปน ๒๑ วาระ. 
               นสนิทัสสนติกนกุสลติกสนทิัสสนติกกุสลติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1385 

     นสนิทัสสนติกนเวทนาติกสนิทัสสนติกเวทนาติกะ   

     (๒๒.   สนิทัสสนติกะ  ๒.  เวทนาติกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย  

                                    ๑.เหตุปจจยั 
                    สุขายเวทนายสัมปยุตตบท 
           [๑๑๑๒] ๑.  สขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใชสขุายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๑๓]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                    ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบท 
           [๑๑๑๔] ๑.  ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที ่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1386 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๑๑๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
 

                  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยตุตบท 
           [๑๑๑๖] ๑.  อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม   ที่เปนอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอทุกขมสุขายเวทนายสัมป- 
ยุตตธรรม ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
 

                                                ฯลฯ 
                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๑๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
          นสนทิัสสนติกนเวทนาติกสนิทัสสนติกเวทนาติกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1387 

                นสนิทัสสนติกนวิปากติกสนิทัสสนติกวิปากติกะ  

                (๒๒.  สนทิัสสนติกะ  ๓.  วิปากติกะ)  

                                      ปฏิจจวาระ         

                                        อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                                          วิปากบท                         

           [๑๑๑๘] ๑.  วิปากธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชวิปากธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         กานับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๑๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1388 

                                   ปจจยวาระ  

                                   อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั  

                                 วิปากธัมมบท 
           [๑๑๒๐] ๑.  วิปากธัมมธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชวิปากธัมมธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  
  

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๒๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                          เนววปิากนวิปากธัมมบท 
           [๑๑๒๒] ๑.  เนววิปากนวิปากธัมมธรรม    ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชเนววิปากนวิปากธัมมธรรม    ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1389 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๑๒๓]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๑  วาระ  ฯลฯ 
     นสนิทัสสนติกนวิปากติกสนิทัสสนติกวิปากติกะ  จบ  
 
                           นสนิทัสสนติกนอุปาทินนติกะ 
                              สนิทัสสนติกอุปาทินนติกะ 

        (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๔. อุปาทินนติกะ) 
                                      ปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                 ๑. อารัมมณปจจัย 
                             อุปาทินนุปาทานิยบท 
           [๑๑๒๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทินนุปาทานิยธรรม    ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม   ที่- 
เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย   ฯลฯ 
                                                ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๒๕]  ในอารัมมณปจจัย มี  ๖ วาระ   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1390 

                                    ปฏิจจวาระ   

                                    อนุโลมนัย   

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                       อนุปาทนินุปาทานิยบท 
           [๑๑๒๖] ๑.  อนุปาทินนุปาทานิยธรรม   ที่เปนสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชอนุปาทินนุปาทานิยธรรม   ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ  
 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๒๗]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ      
                             

                                      ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                       อนุปาทนินอนุปาทานิยบท 
           [๑๑๒๘] ๑.  อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม   ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใชอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม    ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1391 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๑๒๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ  
นสนิทัสสนติกนอุปาทินนุปาทานิยติกสนิทัสสนติกอุปาทินนุปาทานิยติกะ  จบ 
 
                          นสนิทัสสนติกนสังกิลิฏฐติกะ 
                             สนิทัสสนติกสังกิลิฏฐติกะ 

      (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๕.  สังกิลิฏฐติกะ) 
                                       ปจจยวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                             สังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท 
           [๑๑๓๐] ๑.  สังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัป-                 
ปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชสังกิลฏิฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๑๑๓๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1392 

                           อสังกลิิฏฐสังกิเลสติกบท                                         

           [๑๑๓๒]  ๑.  อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม       ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช  
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ   
        

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๓๓]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ   ฯลฯ 
 

                                         ปฏิจจวาระ    

                                          อนุโลมนัย  

                                        ๑.  เหตุปจจัย 
                            อสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกบท 
           [๑๑๓๔] ๑.  อสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกธรรม     ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ  
           

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๓๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ     
        นสนิทสัสนตินสังกิลิฏฐติกสนิทสัสนติกสังกิลิฏฐติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1393 

        นสนิทสัสนติกนสวิตักกติกสนิทัสสนติกสวิตักกติกะ  

          (๒๒.  สนิทัสสนติกะ ๖.  สวิตักกติกะ)  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                             สวิตักกสวิจารบท 
           [๑๑๓๖] ๑.  สวิตักกสวิจารธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสวิตักกสวิจารธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๓๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                             อวิตักกวิจารมัตตบท 
           [๑๑๓๘] ๑.  อวิตักกวิจารมัตตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกวิจารมัตตธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1394 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๑๑๓๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                            อวิตักกอวิจารบท 
           [๑๑๔๐] ๑.  อวิตักกอวิจารธรรม    ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ-  
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอวิตักกอวิจารธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๑  วาระ  ฯลฯ 
       นสนิทัสสนติกนสวิตักกติกสนิทัสสนติกสวิตักกติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1395 

              นสนิทัสสนติกนปติติกสนิทัสสนติกปติติกะ    

            (๒๒.  สนิทสัสนติกะ  ๗.  ปติติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ   

                                     อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                     ปติสหคตบท 
           [๑๑๔๒] ๑.  ปติสหคตธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  
อาศัยธรรมที่ไมใชปติสหคตธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                         
                                                ฯลฯ  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๔๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                                       สุขสหคตบท   

           [๑๑๔๔]  ๑.  สุขสหคตธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1396 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๑๑๔๕]  ในเหตุปจจัยมี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                อุเบกขาสหคตบท 
           [๑๑๔๖] ๑.  อุเบกขาสหคตธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม   ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๔๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
               นสนิทัสสนติกนปติติกสนิทัสสนติกปติติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1397 

                        นสนิทัสสนติกนทัสสนติกะ   
                           สนิทัสสนติกทัสสนติกะ 

        (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๘.  ทัสสนติกะ) 
                                    ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย   

                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                         ทัสสเนนปหาตัพพบท 
           [๑๑๔๘] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๔๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                              ภาวนายปหาตัพพบท 
           [๑๑๕๐] ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม     ที่เปนอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 



           [๑๑๔๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                                 ภาวนายปหาตัพพบท 
           [๑๑๕๐] ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม  ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1398 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๑๑๕๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ  
 

                                     ปฏิจจวาระ    

                                      อนุโลมนัย  

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
               เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพบท 
           [๑๑๕๒] ๑.  เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม     ที่เปน 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
ปหตัพพธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย         
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๕๓]  ในเหตุปจจัย มี ๒  วาระ   ฯลฯ 
           สนิทสัสนติกนทัสสนติกสนิทัสสนติกทัสสนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1399 

                  นสนิทัสนติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  
                   สนิทัสสนติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๙  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ)   

                                        ปฏิจจวาระ   

                                         อนุโลมนัย   

                                        ๑. เหตุปจจัย 
                         ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท 
           [๑๑๕๔] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม         

           [๑๑๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                            ภาวนายปหาตัพพเหตุกบท 
           [๑๑๕๖] ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม     ที่เปนอนิทัสสน- 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม      ที่ 
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                      ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1400 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๑๑๕๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ  
 

             เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกบท 
           [๑๑๕๘] ๑. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ที-่ 
เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเนวทัสสเนนนภาว- 
นายปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
         

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑ วาระ   ฯลฯ 
                 นสนิทัสสนติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 
                สนิทัสสนติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1401 

                         นสนิทัสสนติกนอาจยคามิติกะ    
                          นสนิทัสสนติกอาจยคามิติกะ 

      (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๑๐.  อาจยคามิติกะ) 
                                     ปจจยวาระ  

                                      อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                     อาจยคามบิท 
           [๑๑๖๐] ๑.  อาจยคามิธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอาจยคามิธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๖๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                       อปจยคามิบท   

           [๑๑๖๒] ๑.  อปจยคามิธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอปจยคามิธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1402 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๑๐๖๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย  

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                          เนวาจยคามินาปจยคามิบท 
           [๑๑๖๔] ๑.  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   ที่เปนสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    ที ่
ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ  
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๐๖๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
         นสนิทสัสนติกนอาจยคามิติกสนิทัสสนติกอาจยคามิติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1403 

            นสนทิัสสนติกนเสกขติกสนิทัสสนติกเสกขติกะ 

          (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๑๑.  เสกขติกะ)   

                                      ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          เสกขบท         

           [๑๑๖๖] ๑. เสกขธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเสกขธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                        
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๖๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          อเสกขบท         

           [๑๑๖๘] ๑.  อเสกขธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอเสกขธรรม     ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1404 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๑๑๖๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ ฯลฯ 
 

                                         ปฏิจจวาระ                                             

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                              เนวเสกขานาเสกขบท 
           [๑๑๗๐] ๑.  เนวเสกขานาเสกขธรรม    ที่เปนสนิทัสสนสัป- 
ปฏิฆธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชเนวเสกขานาเสกขธรรม     ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ  
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๗๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
              นสนิทัสสนติกนเสกขติกสนิทัสสนติกเสกขติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1405 

            นสนทิัสสนติกนปริตตติกสนิทัสสนติกปริตตติกะ    

          (๒๒.  สนิทัสสนติกะ   ๑๒.  ปรติตติกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย  

                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                       ปริตตบท 
           [๑๑๗๒] ๑.  ปริตตธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชปริตตธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๗๓]  ในเหตุปจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ 
 

                                       มหัคคตบท 
           [๑๑๗๔] ๑.  มหัคคตธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชมหัคคตธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1406 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๑๑๗๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                       ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย   

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                      อัปปมาณบท 
           [๑๑๗๖] ๑.  อัปปมาณธรรม     ที่เปนอนิทสัสนอัปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณธรรม    ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๗๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
           นสนทิัสสนติกนปริตตติกสนิทัสสนติกปริตตติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1407 

                       นสนิทัสสนติกนปริตตารัมมณติกะ   
                          สนิทัสสนติกปริตตารัมมณติกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ   ๑๓.  ปริตตารัมมณติกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑.  เหตุปจจัย  

                                  ปรติตารัมมณบท 
           [๑๑๗๘] ๑.  ปริตตารัมมณธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ-  
ธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชปริตตารัมมณธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๗๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                   มหัคคตารมัมณบท 
           [๑๑๘๐] ๑.  มหัคคตารัมมณธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคตารัมมณธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1408 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๑๑๘๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                อัปปมาณารมัมณบท 
           [๑๑๘๒] ๑.  อัปปมาณารัมมณธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๘๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
 นสนิทัสสนติกนปริตตารัมมณติกสนิทัสสนติกปริตตารัมมณติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1409 

              นสนิทัสสนติกนหีนติกสนิทัสสนติกหีนติกะ    

           (๒๒. สนิทสัสนติกะ  ๑๔.  หีนติกะ) 
                                    ปจจยวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                         หีนบท 
           [๑๑๘๔] ๑.  หีนธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชหีนธรรม  ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๘๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                      มัชฌิมบท 
           [๑๑๘๖] ๑.  มัชฌิมธรรม     ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชมัชฌิมธรรม     ทีไ่มใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1410 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม   

           [๑๑๘๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒๑  วาระ   ฯลฯ 
 

                                         ปณีตบท 
           [๑๑๘๘] ๑.  ปณีตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชปณีตธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม         

           [๑๑๘๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
                 นสนิทัสสนติกนหีนติกสนิทัสสนติกหีนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1411 

           นสนทิัสสนติกนมิจฉัตตติกสนิทัสสนติกมิจฉัตตติกะ     

          (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๑๕.  มิจฉัตตติกะ) 
                                      ปจจยวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                    มจิฉัตตนิยบท 
           [๑๑๙๐] ๑.  มิจฉัตตนิยตธรรม ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชมิจฉตัตนิยตธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๙๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                                        สัมมัตตนิยตบท 
           [๑๑๙๒] ๑.  สมัมตัตนิยตธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสัมมตัตนิยตธรรม     ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                                      ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1412 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๑๑๙๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                                         ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย  

                                        ๑. เหตุปจจัย    

                                           อนิยตบท              

           [๑๑๙๘] ๑.  อนิยตธรรม ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอนิยตธรรม  ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม   เกดิขึ้น   
เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๑๙๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๒๑ วาระ  ฯลฯ 
         นสนิทสัสนติกนมิจฉัตตติกสนิทัสสนติกมิจฉัตตติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1413 

                         นสนิทัสสนติกนมัคคารัมมณติกะ   
                            สนิทัสสนติกมัคคารัมมณติกะ 

    (๒๒.  สนิทัสสนติกะ   ๑๖.  มัคคารัมมณติกะ) 
                                      ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                  มคัคารัมมณบท 
           [๑๑๙๖] ๑.  มัคคารัมมณธรรม  ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคารัมมณธรรม    ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย                 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๑๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        มัคคเหตุกบท 
           [๑๑๙๘] ๑.  มัคคเหตุกธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคเหตุกธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1414 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๑๙๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
 

                                     มคัคาธิปตบิท 
           [๑๒๐๐] ๑.  มัคคาธิปติธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชมัคคาธิปติธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๒๐๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
 นสนิทัสสนติกนมัคคารัมมณติกสนิทัสสนติกมัคคารัมมณติกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1415 

         นสนิทัสสนติกนอุปปนนติกสนิทัสสนติกอุปปนนติกะ   

         (๒๒. สนิทัสสนติกะ  ๑๗.  อุปปนนติกะ) 
                                     ปญหาวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                               ๑. อารัมมณปจจัย 
                                      อุปปนนบท 
           [๑๒๐๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปปนนธรรม  ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
                                                   ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม                                       

           [๑๒๐๓]  ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ 
          นสนทิัสสนติกนอุปปนนติกสนิทัสสนติกอุปปนนติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1416 

            นสนทิัสสนติกนอตีตติกสนิทัสสนติกอตีตติกะ   

          (๒๒.  สนิทัสสนติกะ ๑๘.  อตีตติกะ) 
                                     ปญหาวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                               ๑. อารัมมณปจจัย 
                                          อตีตบท                 

           [๑๒๐๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชปจจุปปนนธรรม      ที่ไมใชสนิ- 
ทัสสนสัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม     ที่เปนอนิ- 
ทัสสนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๒๐๕]  ในอารัมมณปจจัย  มี ๖ วาระ ฯลฯ 
                นสนิทัสสนติกนอตีตติกสนิทัสสนติกอตีติกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1417 

                         นสนิทัสสนติกอตีตารัมมณติกะ  
                          สนิทัสสนติกอตีตารัมมณติกะ 

     (๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๑๙. อตีตารัมมณติกะ)  

                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                 อตีตารัมมณบท 
           [๑๒๐๖] ๑.  อตีตารัมมณธรรม  ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอตีตารัมมณธรรม    ที่ไมใชสนทิัสสนสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๐๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1418 

                                     ปจจยวาระ   

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                อนาคตารัมมณบท 
           [๑๒๐๘] ๑.  อนาคตารัมมณธรรม   ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอนาคตารัมมณธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๒๐๙]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                                       ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                            ปจจปุปนนารมัมณบท                        

           [๑๒๑๐] ๑.  ปจจุปปนนารัมมณธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชปจจุปปนนารัมมณธรรม   ที่ไมใช 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1419 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม    

           [๑๒๑๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
นสนิทัสสนติกนอตีตารัมมณติกสนิทัสสนติกอตีตารัมมณติกะ  จบ 
 
      นสนิทัสสนติกนอัชฌัตตติกสนิทัสสนติกอัชฌัตตติกะ 

      (๒๒.  สนิทัสสนติกะ   ๒๐. อัชฌัตตติกะ) 
                                    ปญหาวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                               ๑. อารัมมณปจจัย         

                                      อัชฌัตตบท         

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชอัชฌัตตธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัป- 
ปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           ในอารัมมณปจจัย  มี ๖ วาระ  ในอธิปติปจจัย  ม ี๖ วาระ  ในปุเร- 
ชาตปจจัย  มี ๖ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๖ วาระ   ในอวิคตปจจัย  ม ี๖ วาระ 
 

                                       พหิทธาบท 
                       ๑.  พหิทธาธรรม    ที่ไมใชสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1420 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                   

           ในอารัมมณปจจัย   ม ี๖ วาระ  ในอธิปติปจจัย  มี ๖ วาระ  ในปุเร- 
ชาตปจจัย  มี ๖ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๖ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๖ วาระ 
       นสนิทัสสนติกนอัชฌัตตติกสนิทัสสนติกอัชฌัตตติกะ  จบ  
 
                      นสนิทัสสนติกนอัชฌัตตารัมมณติกะ 
                         สนิทัสสนติกอัชฌตัตารัมมณติกะ 

(๒๒.  สนิทัสสนติกะ  ๒ .  อัชฌัตตารัมมณติกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                                อัชฌัตตารัมมณบท 
           [๑๒๑๒] ๑.  อัชฌัตตารัมมณธรรม  ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอัชฌัตตารัมมณธรรม  ทีไ่มใชสนิทัสสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 
           [๑๒๑๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1421 

                                  พหิทธารัมมณบท   

           [๑๒๑๔] ๑.  พหิทธารัมมณธรรม    ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชพหิทธารัมมณธรรม   ที่ไมใชสนิทสัสน- 
สัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๒๑๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี   ปจจยวาระก็ดี  สังสัฏฐวาระก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ดี 
ปญหาวาระก็ดี  พึงใหพิสดาร. 
นสนิทัสสนติกนอัชฌัตตารัมมณติกสนิทัสสนติกอัชฌัตตารัมมณติกะ  จบ 
                            ปจจนียานุโลมติกติกปฏฐาน  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1422 

                     ๖.  ปจจนียานุโลมทุกทุกปฏฐาน   
                นเหตุทุกนสเหตุกทุกเหตุทุกสเหตุกทุกะ 

              (๑.  นเหตุทกุะ   ๑.  สเหตุกทุกะ)         

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                     สเหตุกบท                 

           [๑๒๑๖] ๑.   สเหตุกธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  สเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรม                                     
ที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.   สเหตุกธรรม  ที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสเหตุกธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  สเหตุกธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๑๗]  ในเหตุปจจัย   มี  ๔ วาระ   ในอารมัมณปจจัย  มี   ๔  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1423 

                                    ปญหาวาระ     

                                     อนุโลมนัย  

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                     นสเหตุกบท         

           [๑๒๑๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม 
เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุ 
ปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๒๑๙]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๖  วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
           ปญหาวาระพึงใหพิสดาร.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1424 

                                   ปฏิจจวาระ   

                                    อนุโลมนัย   

                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                                     อเหตุกบท 
           [๑๒๒๐] ๑.  อเหตุกธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม   เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  อเหตุกธรรม ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอเหตุกธรรม   ที่ไมใชนเหตุธรรม      เกิดขึน้   เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ.  
                       ๓.  อเหตุกธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม     อาศัยธรรม  
ที่ไมใชอเหตุกธรรม   ที่ไมใชเหตุธรรม    และธรรมท่ีไมใชอเหตุก- 
ธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.   
   

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๒๒๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
           นเหตุทุกนสเหตุกทุกเหตุทุกสเหตุกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1425 

        นเหตุทกุนเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ   

         (๑.  นเหตุทุกะ  ๒.  เหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                เหตุสัมปยุตตบท 
           [๑๒๒๒] ๑.  เหตุสัมปยุตตธรรม ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุสัมปยุตธรรม   ที่ไมใชเหตุธรรม   เกิดขึน้   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๒๒๓]  ในเหตุปจจัย มี ๔  วาระ ฯลฯ 
 

                                    เหตุวิปปยุตตบท 
           [๑๒๒๔] ๑.  เหตุวิปปยุตตธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1426 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๑๒๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
   นเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ จบ 
 
           นเหตุทุกนเตหุสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ 

             (๑. เหตุทุกะ   ๓. เหตุสเหตุกทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                  เหตุสเหตุกบท 
           [๑๒๒๖] ๑. เหตุและสเหตุกธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๑๒๒๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1427 

                           สเหตุกนเหตุบท    

           [๑๒๒๘] ๑.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม  ที-่ 
เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชอเหตุกธรรม    และไมใชนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๒๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
      นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                     นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
                       เหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตตทุกะ 

        (๑. เหตุทุกะ  ๔. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                            เหตุเหตุสัมปยุตตบท                 

           [๑๒๓๐] ๑.  เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม      ที่เปนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  ทีไ่มใช 
เหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1428 

             การนับจํานวนวาระในอนุโลม    

           [๑๒๓๑]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ    
                                

                      เหตุสัมปยุตตนเหตุบท   

           [๑๒๓๒] ๑.  ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม   แตไมใชเหตุ- 
ธรรม    เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม และ 
ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๓๓]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ 
 นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ จบ 
 
      นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ 

         (๑. เหตุทุกะ  ๕.  นเหตุสเหตุกทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                 นเหตุสเหตุกบท 
           [๑๒๓๔] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนนเหตุธรรม   และไมใชสเหตุกธรรม    ที่ไมใชเหตุธรรม 
เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย                   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1429 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๑๒๓๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ ฯลฯ 
 

                                นเหตุอเหตุกบท 
           [๑๒๓๖]  ๑.  นเหตุอเหตุกธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนนเหตุธรรม   และไมใชอเหตุกธรรม    ที่ไมใชเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๓๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ ฯลฯ 
          นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ 
 
                      นเหตุทุกนสัปปจจยทุกเหตุทุกสัปปจจยทุกะ 

                         (๑.  เหตุทุกะ  ๖.  สัปปจจยทุกะ) 
                                               ปญหาวาระ 
                                                 อนุโลมนัย   

                                         ๑. อารัมมณปจจัย 
                                               สัปปจจยบท 
           [๑๒๓๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชสปัปจจยธรรม   ที่ไมใชเหตุธรรม 
เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม      ที่เปนเหตุธรรม     ดวยอํานาจของ- 
อารัมมณปจจัย 
                                            ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1430 

             การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๑๒๓๙]  ในอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
           ๗.  สงัขตทุกะ  ก็เหมือนกับ  สปัปจจยทุกะ. 
     นเหตุทุกนสัปปจจยทุกเหตุทุกสัปปจจยทุกะ จบ 
 
        นเหตุทกุนสนิทัสสนทุกเหตุทุกสนิทัสสนทุกะ 

           (๑. เหตุทุกะ  ๗.  สนิทัสสนทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                    สนิทัสสนบท         

           [๑๒๔๐] ๑.  สนทิัสสนธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๔๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1431 

                                       ปญหาวาระ    

                                        อนุโลมนัย  

                                ๑.  อารัมมณปจจัย  

                                     อสนิทัสสนบท   

           [๑๒๔๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทัสสนธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม 
เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม    ที่เปนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ- 
อารัมมณปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๔๓]  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                 นเหตุทุกนสนิทัสสนทุกเหตุทุกสนิทัสสนทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1432 

                   นเนตุทุกนสัปปฏิฆทุกเหตุทุกสัปปฏิฆทุกะ   

                     (๑.  เหตุทุกะ  ๙.  สัปปฏฆิทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                                        สัปปฏฆิบท 
           [๑๒๔๔] ๑.  สัปปฏิฆธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรม 
ธรรมที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๔๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          อัปปฏิฆบท 
           [๑๒๔๖] ๑.  อัปปฏิฆธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัปปฏิฆธรรม  ทีไ่มใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม              

           [๑๒๔๗]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
                       นเหตุทุกนสัปปฏิฆทกเหตุทุกสัปปฏิฆทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1433 

                         นเหตุทุกนรูปทุกเหตุทุกรูปทุกะ    

                      (๑. เหตุทุกะ  ๑๐.  รูปทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                           รูปบท                                 

           [๑๒๔๘] ๑.  รูปธรรม  ที่เปนเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
รูปธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๒๔๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                             อรูปบท    

           [๑๒๕๐] ๑.  อรูปธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 
                                                  ฯลฯ 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๒๕๑]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ ฯลฯ 
                              นเหตุทุกนรูปทุกเหตุทุกรูปทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1434 

                    นเหตุทุกนโลกิยทุกเหตุทุกโลกิยทุกะ    

                  (๑. เหตุทุกะ  ๑๑.  โลกิยทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                         โลกิยบท                         

           [๑๒๕๒] ๑.  โลกยิธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
โลกิยธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  
                       ๒.  โลกิยธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ 
ไมใชโลกิยธรรม    ที่ไมใชนเหตุธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
โดยนัยแหงการนับ ม ี๓ วาระ. 
 

                                      ปจจยวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                       โลกุตตรบท 
           [๑๒๕๓] ๑.  โลกตุตรธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชโลกุตตรธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1435 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๒๕๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ ฯลฯ  
               นเหตุทุกนโลกยิทุกเหตุทุกโลกิยทุกะ  จบ 
 
                          นเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกะ 
                              เหตุทกุเกนจิวิญเญยยทุกะ 

           (๑. เหตุทุกะ  ๑๒.  เกนจิวิญเญยยทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                   เกนจิวิญเญยยบท         

           [๑๒๕๕] ๑.  เกนจิวิญเญยยธรรม    ที่เปนเหตุธรรม     อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย    
                                                   ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๕๖]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1436 

                              เกนจินวิญเญยยบท        

           [๑๒๕๗] ๑.  เกนจินวิญเญยยธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม     ที่ไมใชเหตุธรรม      เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๕๘]  ในเหตุปจจัย มี  ๙ วาระ ฯลฯ 
        นเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ จบ 
 
                         นเหตุทุกโนอาสวทุกเหตุทุกอาสวทุกะ 

                         (๑. เหตุทุกะ  ๑๓. อาสวทุกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย         

                                             อาสวบท 
           [๑๒๕๙]  ๑.  อาสวธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใช 
อาสวธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1437 

                       ๒.  อาสวธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่  
ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  อาสวธรรม   ที่เปนเหตุธรรม    และอาสวธรรม 
ที่เปนนเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ที่ไมใชเหตุธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                       ๔.  อาสวธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที ่
ไมใชอาสวธรรม  ท่ีไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี
๑  วาระ.                                                                         
                       ๕.  อาสวธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑  วาระ.  
                     

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๖๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕ วาระ  ฯลฯ 
 

                                     โนอาสวบท   

           [๑๒๖๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม       ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม    ที่ไมใชอาสวธรรม    ทีไ่มใชเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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                       ๓.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ที่เปนเหตุธรรม อาศัย  
ธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  
ที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชธรรม    ที่ไมใชอาสวธรรม    ทีไ่มใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๖๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
                  นเหตุทุกโนอาสวทุกเหตุทุกอาสวทุกะ  จบ  
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                     นเหตุทุกนสาสวทุกเหตุทุกสาสวทุกะ   

                  (๑. นเหตุทุกะ  ๑๔. สาสวทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                       สาสวบท 
           [๑๒๖๓] ๑.  สาสวธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที ่ 
ไมใชสาสวธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๖๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                       ปจจยวาระ   

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                         อนาสวบท 
                       ๑.  อนาสวธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อนาสวธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ. 
                   นเหตุทุกนสาสวทุกเหตุทุกสาสวทุกะ จบ  
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                         นเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกะ   
                            เหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ 

       (๑.  เหตุทุกะ   ๑๕.  อาสวสัมปยุตตทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                อาสวสัมปยุตตบท 
           [๑๒๖๕] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอาสวสัมปยุตตธรรม     ที่ไมใชนเหตุธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๖๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                อาสววิปปยตุตบท 
           [๑๒๖๗]  ๑.  อาสววิปปยุตตธรรม    ที่เปนเหตุธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอาสววิปปยุตตธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  
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                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๒๖๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  วาระ  ฯลฯ 
นเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ จบ  
 
              นเหตุทุกนอาสวสาสวทุกเหตุทุกอาสวสาสวทุกะ 

                 (๑. เหตุทุกะ  ๑๖.  อาสวสาสวทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                        อาสวสาสวบท 
           [๑๒๖๙] ๑.  อาสวสาสวธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอนาสวธรรม  ทีไ่มใชเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๗๐]  ในเหตุปจจัย มี  ๕  วาระ  ฯลฯ  
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                           สาสวโนอาสวบท 
           [๑๒๗๑] ๑.  ธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรม  ที-่   
เปนนเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอนาสวธรรม   และไมใชธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                         ฯลฯ  
     

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๗๒]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ 
     นเหตุทุกนอาสวสาสวทุกเหตุทุกอาสวสาสวทุกะ  จบ 
 
                      เหตุทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
                       เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 

 (๑. เหตุทุกะ   ๑๗.  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ)         

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                         อาสวอาสวสัมปยุตตบท 
           [๑๒๗๓] ๑. อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม   ที่เปนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  และไมใชอาสววิปปยุตตธรรม  ที่ 
ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ          
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม   

           [๑๒๗๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                   อาสวสัมปยุตตบท 
           [๑๒๗๕] ๑.  ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสว- 
ธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสววิปปยุตตธรรม 
และไมใชธรรม    ที่ไมใชอาสวธรรม    ที่ไมใชเหตุธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๗๖]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
 นเหตุทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                   นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ   
                      เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 

     (๑.  เหตุปจจัย  ๑๘.  อาสววิปปยุตตทุกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย   

                                 ๑.  เหตุปจจยั 
                       อาสววปิปยุตตสาสวบท  

           [๑๒๗๗] ๑.  อาสววิปปยุตตสาสวธรรม     ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม  และไมใชสาสวธรรม ที่ไมใช 
เหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                           ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๗๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1445 

                                    ปจจยวาระ   

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั  

                         อาสววปิปยุตตอนาสวบท 
           [๑๒๗๙] ๑.  อาสววิปยุตตอนาสวธรรม      ที่เปนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม    และไมใชอนาสวธรรม    ที่ 
ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๘๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกเหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  จบ 
 
                            นเหตุทกุโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ 
                               เหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ 

(๑.  เหตุทุกะ  ๑๙.-๒๔. สัญโญชนโคจฉกทุกะ) 
                                          ปฏิจจวาระ  

                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                         สัญโญชนบท 
           [๑๒๘๑] ๑.  สัญโญชนธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 



ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1446 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม     

           [๑๒๘๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
นเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกเหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ  จบ 
 
              นเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกเหตุทุกคันถโคจฉกทุกะ 

            (๑. เหตุทุกะ ๒๕.-๓๐. คันถโคจฉกทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                              คันถบท 
           [๑๒๘๓] ๑.  คันถธรรม  ที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
คันถธรรม ทีไ่มใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๘๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๙  ฯลฯ 
                 นเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกเหตุทุกคันถโคจฉกทุกะ จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1447 

            นเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกเหตุทุกโอฆโคจฉกทุกะ  

         (๑. เหตุทุกะ  ๓๑.-๓๖.  โอฆโคจฉกทุกะ)  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          โอฆบท 
           [๑๒๘๕] ๑.  โอฆธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
โอฆธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๒๘๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
         นเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกเหตุทุกโอฆโคจฉกทุกะ   จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1448 

           นเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกเหตุทุกโยคโคจฉกทุกะ 

      (๑. เหตุทุกะ   ๓๗.-๔๒.  โยคโคจฉกทุกะ)   

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                          โยคบท 
           [๑๒๘๗] ๑.  โยคธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
โยคธรรม  ทีไ่มใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๑๒๘๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
         นเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกเหตุทุกโยคโคจฉกทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1449 

        นเหตุทกุโนนีวณโคจฉกทุกเหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกะ  

    (๑. เหตุทุกะ   ๔๓.-๔๘.  นีวรณโคจฉกทุกะ)  

                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                            นีวรณบท 
           [๑๒๘๙] ๑.  นีวรณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใช 
นีวรณธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๙๐]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
           นเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกเหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกะ  จบ                     



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1450 

                         นเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกะ   
                             เหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกะ 

   (๑. เหตุทุกะ  ๔๙.-๕๓. ปรามาสโคจฉกทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                       ปรามาสบท 
           [๑๒๙๑] ๑.  ปรามาสธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชปรามาสธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
   นเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกเหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1451 

                 นเหตุทุกนสารัมมณทุกเหตุทุกสารัมมณทุกะ   

              (๑.  เหตุทุกะ   ๕๔.  สารัมมณทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย  

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                     สารัมมณบท 
           [๑๒๙๒] ๑.  สารมัมณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสารัมมณธรรม  ทีไ่มใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 

                                     อนารัมมณบท 
           [๑๒๙๓] ๑.  อนารัมมณธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนารมัมณธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
                 นเหตุทุกนสารัมมณทุกเหตุทุกสารัมมณทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1452 

                     นเหตุทุกโนจิตตทุกเหตุทุกจิตตทุกะ    

                    (๑. เหตุทกุะ  ๕๕.  จิตตทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย                                 

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           จิตตบท         

           [๑๒๙๔] ๑.  จิตตธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใช 
จิตตธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม                         

           [๑๒๙๕]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                           โนจิตตบท      

           [๑๒๙๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชจิตตธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1453 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๒๙๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ  
                    นเหตุทุกโนจิตตทุกเหตุทุกจิตตทุกะ  จบ 
 
                      นเหตุทุกนเจตสิกทุกเหตุทุกเจตสิกทุกะ 

                    (๑. เหตุทกุะ   ๕๖. เจตสิกทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                          เจตสิกบท 
           [๑๒๙๘] ๑.  เจตสิกธรรม    ที่เปนเหตุธรรม     อาศัยธรรมที ่
ไมใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๙๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                           อเจตสิกบท 
           [๑๓๐๐]  ๑.  อเจตสิกธรรม   ทีเ่ปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอเจตสิกธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1454 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม   

           [๑๓๐๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
             นเหตุทุกนเจตสิกทุกเหตุทุกเจตสิกทุกะ  จบ 
 
                          นเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกะ 
                             เหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ 

          ๑. เหตุทุกะ  ๕๗.  จิตตสัมปยุตตทุกะ 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                               จิตตสัมปยุตตบท                 

           [๑๓๐๒] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม ที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม   เกิดขึ้น    เพราะเหตุ 
ปจจัย  
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๐๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1455 

                            จิตตวิปปยุตตบท 
           [๑๓๐๔] ๑.  จิตตวิปปยุตตธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชจิตตวิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ-  
เหตุปจจัย  
                                          ฯลฯ 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๐๕]  ในเหตุปจจัย    ม ี ๓  วาระ  ฯลฯ 
   นเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
         นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ 

             (๑. เหตุทุกะ  ๕๘.  จิตตสังสัฏฐทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                     จติตสังสัฏฐบท          

           [๑๓๐๖] ๑.  จิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนเหตุธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม   ที่ไมใชเหตุธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                                 ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1456 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๓๐๗]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
 

                                   จติตสังสัฏฐบท 
           [๑๓๐๘] ๑.  จิตตสังสัฏฐธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตวิสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๓๐๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
          นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1457 

                        นเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ  
                            เหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ 

         (๑.  เหตุทุกะ  ๕๙. จิตตสมุฏฐานทุกะ)  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                              จิตตสมุฏฐานบท                         

           [๑๓๑๐] ๑.  จิตตสมุฏฐานธรรม  ที่เปนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๑๑]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
 

                               โนจิตตสมุฏฐานบท 
           [๑๓๑๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม     ที่เปนเหตุ- 
ธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไมใช 
เหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
                                              ฯลฯ  
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 



           [๑๓๑๓]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
       นเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1458 

            นเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกเหตุทุกจิตตสหภูทุกะ  

             (๑.  เหตุทุกะ  ๖๐.  จิตตสหภูทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ   

                                      อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                                     จติตสหภูบท   

           [๑๓๑๔] ๑.  จิตตสหภูธรรม    ที่เปนเหตุธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ         
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๑๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                  โนจิตตสหภูบท 
           [๑๓๑๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม   ที่ไมใชเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ 
            นเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกเหตุทุกจิตตสหภูทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1459 

                          นเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ  
                             เหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ 

          (๑.  เหตุทุกะ  ๖๑. จิตตานุปริวัตติทุกะ)  

                                      ปฏิจจวาระ    

                                       อนุโลมนัย   

                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                                 จิตตานุปริวตัติบท   

           [๑๓๑๗] ๑.  ธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม ที่เปนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม   ที่ไมใชเหตุธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๑๓๐๘]  ในเหตุปจจัย มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                  โนจิตตานุปริวัตติบท   

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชจิตตานุปริวัตติธรรม    ที่เปนนเหตุ 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม   ที ่
ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
         นเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1460 

               นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  
                  เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  

          (๑. เหตุทุกะ   ๖๒.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ) 
                                ปฏจิจวาระ 
                                 อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                          จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานบท         

           [๑๓๑๙] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม       ที่เปนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม       ที่ไมใชเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๒๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                          โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานบท 
           [๑๓๒๑]  ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   ที่เปน 
นเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
ธรรม   ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1461 

                          การนับจํานวนในอนุโลม   

           [๑๓๒๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ 
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกเหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ จบ 
 
                    นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 
                        เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทกุะ 

(๑. เหตุทกุะ  ๖๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทกุะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                       จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูบท         

           [๑๓๒๓] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เปนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๒๔]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                          โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานบท 
           [๑๓๒๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที-่ 
เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม  ที่ไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏ- 



ฐานสหภูธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1462 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๓๒๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ  
                นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ 
                  เหตุทุกจิตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ  จบ 
 
             นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
                 เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 

(๑. เหตุทกุะ  ๖๔.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปรวิัตติทุกะ)         

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                จติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติบท 
           [๑๓๒๗] ๑.  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตตธรรม  ที่เปน 
เหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม          

           [๑๓๒๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ ฯลฯ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1463 

           โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติบท  

           [๑๓๒๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ- 
ธรรม   ที่เปนนเหตุธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใชธรรม   ที่ไมใชจิตต-  
สังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ- 
เหตุปจจัย  
                                              ฯลฯ  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๑๓๓๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ   ฯลฯ 
               นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตตทุกะ 
               เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1464 

             นเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกเหตุทุกอัชฌัตติกทุกะ  

             (๑. เหตุทุกะ  ๖๕.  อัชฌัตติกทุกกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                        อัชฌัตติกบท 
           [๑๓๓๑] ๑.  อัชฌัตติกธรรม    ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอัชฌัตติกธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๓๓๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ   ฯลฯ 
 

                                            พาหิรบท 
           [๑๓๓๓] ๑.  พาหิรธรรม   ทีเ่ปนเหตุธรรม   อาศัยธรรมท่ีไมใช 
พาหิรธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                   ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๓๓๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ 
                  นเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกเหตุทุกอัชฌัตติกทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1465 

           นเหตุทุกนอุปาทาทุกเหตุทุกอุปาทาทุกะ  

           (๑. เหตุทุกะ  ๖๖.  อุปาทาทุกะ)   

                                ปฏจิจวาระ 
                                 อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                                 อุปาทาบท                        

           [๑๓๓๕] ๑. อุปาทาธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอุปาทาธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
                                          ฯลฯ  
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                 โนอุปาทาบท    

           [๑๓๓๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เปนเหตุธรรม   อาศัย  
ธรรมที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชอุปาทาธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๓๘]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                 นเหตุทุกนอุปาทาทุกเหตุทุกอุปาทาทุกะ   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1466 

         นเหตุทุกนอุปาทินนทุกเหตุทุกอุปาทินนทุกะ  

          (๑. เหตุทุกะ  ๖๗.  อุปาทินนทุกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                  อุปาทินนบท                                 

           [๑๓๓๙] ๑.  อนปุาทินนธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนุปาทินนธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
         

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม                                                 

           [๑๓๔๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
             นเหตุทุกนอุปาทินนทุกเหตุทุกอุปาทินนทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1467 

                       นเหตุทุกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ  
                         เหตุทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ 

 (๑.  เหตุทุกะ  ๖๘-๗๓. อุปาทานโคจฉกทุกะ)  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย   

                                    ๑.  เหตุปจจัย 
                                     อุปาทินนบท 
           [๑๓๔๑] ๑. อุปาทานธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอุปาทานธรรม   ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๓๔๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ   ฯลฯ 
    นเหตุทุกโนอุปาทานโคจฉกทุกเหตุทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1468 

          นเหตุทุกโนกิเลสโคจฉกทุกเหตุทุกกิเลสโคจฉกทุกะ   

       (๑.  เหตุทุกะ   ๗๔.-๘๑.  กิเลสโคจฉกทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ  

                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                             กิเลสบท    

           [๑๓๔๓] ๑.  กิเลสธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
กิเลสธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๓๔๔]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
          นเหตุทุกโนกิเลสโคจฉกทุกเหตุทุกกิเลสโคจฉกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1469 

                        นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  
                           เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  

    (๑.  เหตทุกะ  ๘๒.  ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                          ทัสสเนนปหาตัพพบท 
           [๑๓๔๕] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ทีเ่ปนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม   ที่ไมใชเหตุธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๓๔๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                              นทสัสเนนปหาตัพพบท 
           [๑๓๔๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพธรรม  ที่เปน 
นเหตุธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                    ฯลฯ 
 

                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๔๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ ฯลฯ 



  นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1470 

                      นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกะ  
                         เหตุทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ  

     (๑.  เหตุทุกะ  ๘๓.  ภาวนายปหาตัพพทุกะ) 
                                      ปจจยวาระ  

                                      อนุโลมนัย  

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                             ภาวนายปหาตัพพบท 
           [๑๓๔๙] ๑.  ภาวนายปหาตัพพธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม   ที่ไมใชเหตุธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๓๕๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย   

                                       ๑.  เหตุปจจัย 
                              ภาวนายปหาตัพพบท 
           [๑๓๕๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม     ที่เปน 
นเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ- 



ธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1471 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม    

           [๑๓๕๒]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ   ฯลฯ   
นเหตุทุกนภาวสายปหาตัพพทุกเหตุทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ  จบ 
 
                      นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ         
                          เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุทุกะ 

   (๑. เหตุทุกะ  ๘๔.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย  

                       ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท   

           [๑๓๕๓] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไมใชนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
           [๑๓๕๔] ๒.  ธรรมที่ไมใชทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   ที ่
เปนนเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม    ที่ไมใชทัสสเนนปหา- 
ตัพพเหตุกธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                 ฯลฯ   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1472 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม                                   

           [๑๓๕๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ   
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกเหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ 
 
                  นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
                     เหตุทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 

(๑.  เหตุทุกะ  ๘๕. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทกุะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                          ภาวนายปหาตัพพเหตุกบท         

           [๑๓๕๖] ๑.  ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๓๕๗]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                          นภาวนายปหาตัพพเหตุกบท 
           [๑๓๕๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เปน 
นเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม     ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ-  
เหตุกธรรม  ที่เปนนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 



                                                    ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1473 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๑๓๕๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  ฯลฯ  
นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกเหตุทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  จบ 
 
                นเหตุทุกนสวิตักกทุกเหตุทุกสวิตักกทุกะ 

               (๑. เหตุทุกะ  ๘๖.  สวิตักกทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                       สวิตักกบท 
           [๑๓๖๐] ๑.  สวิตักกธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สวิตักกธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๓๖๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
           ในทกุะท้ังปวงยอไว  ฯลฯ๑ 

                  นเหตุทุกนสวิตักกทุกเหตุทุกสวิตักกทุกะ  จบ 
๑. คือ  ๘๗.  สวิจารทุกะ -๙๘. สอุตตรทุกะ     



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1474 

                    นเหตุทุกนสรณทุกเหตุทุกสรณทุกะ  

                  (๑.  เหตุทุกะ  ๙๙.  สรณทุกะ)  

                                    ปจจยวาระ 
                                    อนุโลมนัย   

                                  ๑.  เหตุปจจยั 
                                       สรณบท 
           [๑๓๖๒] ๑.  สรณธรรม  ที่เปนเหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สรณธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                            ฯลฯ 
         

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๖๓]  ในเหตุปจจัย มี ๓  วาระ  ฯลฯ 
 

                                       ปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย  

                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                                           อรณบท 
           [๑๓๖๔] ๑.  อรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรณธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1475 

                       ๒.  อรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช  
อรณธรรม  ที่ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๓.  อรณธรรม ที่เปนนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช  
อรณธรรม  ที่ไมใชเหตุธรรม  และธรรมท่ีไมใชอรณธรรม  ที่ไมใช 
นเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๖๕]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                 นเหตุทุกนสรณทุกเหตุทุกสรณทุกะ  จบ 
 
                  นสเหตุกทุกนเหตุทุกสเหตุกทุกเหตุทุกะ 

                   (๒. สเหตุกทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                         เหตุบท         

           [๑๓๖๖] ๑.  เหตุธรรม ที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชสเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                       ๒.  เหตุธรรม  ที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชอเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1476 

                       ๓.  เหตุธรรม  ที่เปนสเหตุกธรรม  อาศัยธรรม  
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  และธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม 
ที่ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                         นเหตุบท 
           [๑๓๖๘] ๑.  นเหตุธรรม  ที่เปนสเหตุกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
                       ๔. นเหตุธรรม  ที่เปนอเหตุกธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๓  วาระ. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี  ๖  วาระ  ฯลฯ 
                นสเหตุกทุกนเหตุทุกสเหตุกทุกเหตุทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1477 

        นเหตุสมัปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ  

            (๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          เหตุบท         

           [๑๓๗๐] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชนเหตุสัมปยุตตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี ๓  วาระ. 
           เหมือนกับสเหตุกทุกะ. 
         นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1478 

          นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ 

             (๔. เหตุสเหตุกทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ)  

                                    ปฏิจจวาระ  

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท         

           [๑๓๗๑] ๑.  เหตุธรรม    ที่เปนเหตุและสเหตุกธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเหตุธรรม     ที่ไมใชเหตุธรรมและไมใชอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๗๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ   ฯลฯ  
            

                                      นเหตุบท   

           [๑๓๗๓] ๑.  นเหตุธรรม    ที่เปนสเหตุกธรรม     และไมใช 
เหตุธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอเหตุกธรรมและ 
ไมใชนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1479 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๓๗๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
           นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ  จบ  
 
                          นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ 
                             เหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ 

          (๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                               เหตุบท 
           [๑๓๗๕] ๑.  เหตุธรรม    ที่เปนเหตุธรรมและเหตุสัมปยุตต 
ธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุธรรม   และไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๓๗๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1480 

                                          นเหตุบท  

           [๑๓๗๗] ๑.  นเหตุธรรม  ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม และไมใช 
เหตุธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  
และไมใชนเหตุธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๗๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
           ทุกะสุดทาย  (นเหตุสเหตุกทุกะท่ี  ๖)  แสดงไมได. 
  นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ  จบ 
 
                  นสัปปจจยทุกนเหตุทุกสัปปจจยทุกเหตุทุกะ 

                   (๗.  สัปปจจยทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
                                             เหตุบท         

           [๑๓๗๙] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนสัปปจจยธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชอัปปจจยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                                 
                             



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1481 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๓๘๐]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ฯลฯ 
 

                                       นเหตุบท  

           [๑๓๘๑] ๑.  นเหตุธรรม   ที่เปนสัปปจจยธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๘๒]  ในเหตุปจจัย   มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
           สังขตทุกะที่ ๘  ก็เหมือนกับสัปปจจยทุกะที่  ๗.  
           นสัปปจจยทุกนเหตุทุกสัปปจจยทุกเหตุทุกะ  จบ 
 
              นสนิทัสสนทุกนเหตุทุกสนิทัสสนทุกเหตุทุกะ 

                (๙.  สนิทัสสนทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท 
           [๑๓๘๓] ๑.  เหตุธรรม   ที่เปนอนิทัสสนธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชสนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1482 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๓๘๔]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  
 

                                     นเหตุบท 
           [๑๓๘๕] ๑.  นเหตุธรรม  ที่เปนสนิทัสสนธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชสนิทัสสนธรรม   เกิดขึน้   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                          ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม    

           [๑๓๘๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
           สนิทสัสนทุกนเหตุทุกสนิทัสสนทุกเหตุทุกะ จบ 
 
                นสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกสัปปฏิฆทุกเหตุทุกะ 

                  (๑๐. สัปปฏิฆทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                           เหตุบท                                                                 

           [๑๓๘๗] ๑.  เหตุธรรม     ที่เปนอัปปฏิฆธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1483 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม   

           [๑๓๘๘]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                                         นเหตุบท 
           [๑๓๘๙] ๑.  นเหตุธธรรม   ทีเ่ปนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
         

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๓๙๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
                 นสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกสัปปฏิฆทุกเหตุทุกะ จบ  
 
                               นรูปทุกนเหตุทุกรูปทุกเหตุทุกะ 

                             (๑๑. รูปทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                             ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
                                            ๑. เหตุปจจัย 
                                                  เหตุบท                                 

           [๑๓๙๑] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนอรูปธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชรูปธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1484 

                       ๒.  นเหตุธรรม  ที่เปนอรูปธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช  
นเหตุธรรม  ที่ไมใชรูปธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
                                       ฯลฯ  
           โดยนยัแหงการนับ  ม ี ๓ วาระ. 
                  นรูปทุกเหตุทุกรูปทุกเหตุทุกะ  จบ 
 
                นโลกิยทุกกนเหตุทุกโลกิยทุกเหตุทุกะ 

                (๑๒.  โลกิยทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                        เหตุบท                          

           [๑๓๙๒] ๑.  เหตุธรรม   ที่เปนโลกุตตรธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม   ที่ไมใชโลกิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   ม ี
๑ วาระ. 
                          ๒.  เหตุธรรม  ที่เปนโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม   ที่ไมใชโลกุตตรธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   มี  ๑ 
วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1485 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๓๙๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ  
 

                                         นเหตุบท 
           [๑๓๙๔] ๑.  นเหตุธรรม    ที่เปนโลกิยธรรม    อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชโลกิยธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย   ม ี
๓ วาระ. 
                         ๔.  นเหตุธรรม   ที่เปนโลกิยธรรม    อาศัยธรรมท่ี 
ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชโลกุตตรธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
มี  ๑ วาระ. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๙๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔  วาระ   ฯลฯ 
                   นโลกิยทุกนเหตุทุกโลกิยทุกเหตุทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1486 

                      นเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกะ  
                          เกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกะ 

        (๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ  ๑. เหตุทุกะ)  

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑. เหตุปจจยั 
                                      เหตุบท         

           [๑๓๙๖] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม   ที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                            ฯลฯ 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๙๗]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ 
 

                                       นเหตุบท 
           [๑๓๙๘] ๑.  นเหตุธรรม    ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม    ที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1487 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๑๓๙๙]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ฯลฯ  
    นเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกะ  จบ 
 
                    โนอาสวทุกนเหตุทุกอาสวทุกเหตุทุกะ 

                  (๑๔.  อาสวทุกะ  ๑.  เหตุทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย   

                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          เหตุบท 
           [๑๕๐๐] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนอาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                         ๔.  เหตุธรรม  ที่เปนอาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชธรรม   ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึน้   เพราะเหตุ 
ปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                         ๕.  เหตุธรรม  ที่เปนอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชอาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใช 
ธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1488 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม    

           [๑๔๐๑]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ฯลฯ    
 

                                      นเหตุบท 
           [๑๔๐๒] ๑.  นเหตุธรรม    ที่ไมใชอาสวธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชอาสวธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชธรรม    ทีไ่มใชอาสวธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี ๓ วาระ. 
                         ๓.  นเหตุธรรม   ที่ไมใชอาสวธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอาสวธรรม   และธรรมท่ีไมใชนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชธรรม  ที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
รวมมี  ๕  วาระ. 
                โนอาสวทุกนเหตุทุกอาสวทุกเหตุทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1489 

                   นสารัมมณทุกนเหตุทุกสารัมมณทุกเหตุทุกะ  

                  (๕๕.  สารัมมณทุกะ  ๑. เหตุทุกะ)  

                                        ปฏิจจวาระ    

                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                                             เหตุบท   

           [๑๔๐๓] ๑.  เหตุธรรม    ที่เปนสารัมมณธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  ที่ไมใชสารัมมณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๔๐๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ฯลฯ 
 

                                          นเหตุบท  

           [๑๔๐๕] ๑. นเหตุธรรม  ที่เปนสารัมมณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชนเหตุธรรม  ที่ไมใชอนารัมมณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
                                                ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1490 

             การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๑๔๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๓  วาระ  ฯลฯ  
      นสารัมมณทุกนเหตุทุกสารัมมณทุกเหตุทุกะ  จบ 
 
                 นสรณทุกนเหตุทุกสรณทุกเหตุทุกะ 

               (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑. เหตุทุกะ) 
                                 ปฏจิจวาระ 
                                  อนุโลมนัย 
                                 ๑. เหตุปจจัย 
                                       เหตุบท 
           [๑๔๐๗] ๑.  เหตุธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  เหตุธรรม  ที่เปนสรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
เหตุธรรม  ทีไ่มใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๐๘]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
 

                                        นเหตุบท 
           [๑๔๐๙] ๑.  นเหตุธรรม ที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
นเหตุธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1491 

                         ๒.  นเหตุธรรม ที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช  
นเหตุธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   
                         ๓.  นเหตุธรรม ที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
นเหตุธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๔.  นเหตุธรรม  ที่เปนสรณธรรม  และนเหตุธรรม 
ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชนเหตุธรรม   ที่ไมใชอรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๑๐]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ  ฯลฯ 
                   นสรณทุกนเหตุทุกสรณทุกเหตุทุกะ จบ 
 
                  นสรณทุกนสเหตุกทุกสรณทุกสเหตุกทุกะ 

                (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๒.  สเหตุกทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                                         สเหตุกบท 
           [๑๔๑๑] ๑.  สเหตุกธรรม    ที่เปนอรณธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1492 

                         ๒.  สเหตุกธรรม  ที่เปนสรณธรรม  อาศัยธรรม   
ที่ไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ   ฯลฯ 
 

                                         อเหตุกบท    

           [๑๔๑๓] ๑.  อเหตุกธรรม    ที่เปนอรณธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  อเหตุกธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรม   
ที่ไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๔๑๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ  ฯลฯ 
                นสรณทุกนสเหตุกทุกสรณทุกสเหตุกทุกะ  จบ            



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1493 

                         นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ  
                           สรณทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ   

     (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๓.  เหตุสัมปยุตตทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
                                 เหตุสัมปยุตตบท 
           [๑๔๑๕] ๑.  เหตุสัมปยุตตธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย                                                                             
                         ๒.  เหตุสัมปยุตตธรรม  ที่เปนสรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย      
                                                                    

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๑๖] ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ   ฯลฯ 
 

                                  เหตุวิปปยุตตบท 
           [๑๔๑๗] ๑.  เหตุวปิปยุตตธรรม ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย                                                                       



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1494 

                         ๒.  เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เปนสรณธรรม  อาศัยธรรม  
ที่ไมใชเหตุวิปปยุตตธรรม   ที่ไมใชอรณธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๑๘]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
    นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกสรณทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ 
 
            นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกสรณทุกเหตุสเหตุกทุกะ                 

             (๑๐๐.  สรณทุกะ ๔.  เหตุสเหตุกทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
                                     เหตุสเหตุกบท 
           [๑๔๑๙] ๑.  เหตุสเหตุกธรรม   ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  เหตุสเหตุกธรรม  ที่เปนสรณธรรม  อาศัยธรรม         
ที่ไมใชเหตุธรรม และไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1495 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๑๔๒๐]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
  

                              สเหตุกนเหตุบท 
           [๑๔๒๑] ๑.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม     แตไมใชเหตุธรรม 
ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม  และไมใชนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม  ที่ 
เปนสรณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชอเหตุกธรรม    และไมใชนเหตุ- 
ธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๒๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒ วาระ   ฯลฯ 

                       ๕.  เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  

                                           ฯลฯ 
         นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกสรณทุกเหตุสเหตุกทุกะ  จบ          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1496 

        นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ    

         (๑๐๐. สรณทุกะ  ๖.  นเหตุสเหตุกทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                 นเหตุสเหตุกบท 
           [๑๔๒๓] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชสเหตุกธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๒๔]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
 

                                  นเหตุอเหตุกบท  

           [๑๔๒๕] ๑. นเหตุอเหตุกธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  ม ี๑  วาระ. 
                          ๒.  นเหตุอเหตุกธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเหตุธรรม  และไมใชอเหตุกธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกดิ 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1497 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๔๒๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ  ฯลฯ 
      นสรณทกุนเหตุนสเหตุกทุกสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ  จบ  
 
                นสรณทุกนสัปปจจยทุกสรณทุกสัปปจจยทุกะ  

               (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๗.  สัปปจจยทุกะ) 
                                        ปญหาวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                  ๑. อารัมมณปจจัย 
                                        สัปปจจยบท         

           [๑๔๒๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชสปัปจจยธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม     ที่เปนอรณธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ 
               นสรณทุกสัปปจจยทุกสรณทุกสัปปจจยทุกะ  จบ 
  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1498 

                       นสรณทุกนสังขตทุกสรณทุกสังขตทุกะ  

                    (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๘.  สังขตทุกะ) 
                                         ปญหาวาระ    

                                          อนุโลมนัย  

                                  ๑.  อารัมมณปจจัย 
                                            สังขตบท 
           [๑๔๒๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชสังขตธรรม ที่ไมใชสรณธรรม  ฯลฯ 
                   นสรณทุกนสังขตทุกสรณทุกสังขตทุกะ  จบ 
 
                 นสรณทุกนสนิทัสสนทุกสรณทุกสนิทัสสนทุกะ 

                 (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๙. สนิทัสสนทุกะ) 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑. เหตุปจจัย 
                                        สนิทัสสนบท 
           [๑๔๒๙] ๑.  สนทิัสสนธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสนิทสัสนธรรม ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1499 

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

            [๑๔๓๐]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  
 

                                   ปญหาวาระ    

                                     อนุโลมนัย   

                               ๑.  อารัมมณปจจัย  

                                       อนิทัสสบท 
                         ๑.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม    ที่เปนสรณธรรม      ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชอนิทสัสนธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม     ที่เปนอรณธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย   มี ๒ วาระ 
              นสรณทุกนสนิทัสสนทุกสรณทุกสนิทัสสนทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1500 

              นสรณทุกนสัปปฏิฆทุกสรณทุกสัปปฏิฆทุกะ  

            (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๐.  สัปปฏฆิทุกะ)  

                                     ปจจยวาระ   

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั  

                                     สปัปฏฆิบท  

           [๑๔๓๑] ๑.  สัปปฏิฆธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสัปปฏิฆธรรม  ทีไ่มใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                              ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๔๓๒]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
               นสรณทุกนสัปปฏิฆทุกสรณทุกสัปปฏฆิทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1501 

                        นสรณทุกนรูปทุกสรณทุกรูปทุกะ  

                    (๑๐๐. สรณทุกะ  ๑๑. รูปทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                          รปูบท         

           [๑๔๓๓] ๑.  รูปธรรม  ที่เปนอรณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
รูปธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  รูปธรรม   ที่เปนอรณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใช 
รูปธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๓๔]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
 

                                       ปจจยวาระ     

                                        อนุโลมนัย  

                                       ๑.  เหตุปจจัย 
                                            อรปูบท   

           [๑๔๓๕] ๑.  อรปูธรรม  ที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1502 

                         ๒.  อรูปธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อรูปธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย   
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ  ฯลฯ 
                    นสรณทุกนรูปทุกสรณทุกรูปทุกะ  จบ 
 
                     นสรณทุกนโลกิยทุกสรณทุกโลกิยทุกะ 

                 (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๒.  โลกิยทุกะ) 
                                    ปฏิจจวาระ 
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                        โลกิยบท 
           [๑๔๓๗] ๑.  โลกยิธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
โลกิยธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๓๘]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1503 

                                    ปจจยวาระ      

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                    โลกุตตรบท   

           [๑๔๓๙] ๑.  โลกตุตรธรรม    ที่เปนอรณธรรม    อาศัยธรรม 
ที่ไมใชโลกุตตรธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๔๐]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ฯลฯ 
                นสรณทุกนโลกิยทุกสรณทกุโลกิยทกุะ  จบ 
 
                         นสรณทุกนเกนจิตวิญเญยยทุกะ 
                              สรณทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ 

      (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๓.  เกนจิวิญเญยยทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                เกนจิวิญเญยยบท  

           [๑๔๔๑] ๑.  เกนจิวิญเญยยธรรม    ที่เปนอรณธรรม     อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเกนจิวิญเญยยธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย                            
                                                 ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1504 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๔๔๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ฯลฯ  
 

                             เกนจนิวิญเญยยบท 
           [๑๔๔๓] ๑.  เกนจินวิญเญยยธรรม ที่เปนอรณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชเกนจินวิญเญยยธรรม     ที่ไมใชสรณธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
                                             ฯลฯ  
              

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๔๔]  ในเหตุปจจัย มี  ๕  วาระ  ฯลฯ 
   นสรณทุกนเกนจิวิญเญยยทุกสรณทกุเกนจิวิญเญยยทุกะ  จบ 
 
          นสรณทุกนอาสวโคจฉกทุกสรณทุกอาสวโคจฉกทุกะ 

      (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๑๔. ๑๙.  อาสวโคจฉกทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑. เหตุปจจยั 
                                        อาสวบท 
           [๑๔๔๕] ๑.  อาสวธรรม  ที่เปนสรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  มี ๑  วาระ. 
      นสรณทกุนอาสวโคจฉกทุกสรณทุกอาสวโคจฉกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1505 

                       นสรณทุกนสัญโญชนโคจฉกทุกะ   
                         สรณทุกสญัโญชนโคจฉกทุกะ  

         (๑๐๐. สรณทุกะ  ๒๐.-๒๕.  สัญโญชนโคจฉกทุกะ) 
                                      ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                     สญัโญชนบท 
           [๑๔๔๖] ๑.  สัญโญชนธรรม  ที่เปนสรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 

                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๔๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
 นสรณทุกนสัญโญชนโคจแกทุกสรณทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ จบ 
 
          นสรณทุกนคันถโคจฉกทุกสรณทุกคันถโคจฉกทุกะ 

    (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๒๖.-๓๑.  คันถโคจฉกทุกะ)                 

                                   ปฏิจจวาระ 
                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
                                       คันถบท 
           [๑๔๔๘] ๑.  คันถธรรม  ที่เปนสรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
คันถธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย          



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1506 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๔๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  
       นสรณทกุนคันถโคจฉกทุกสรณทุกคันถโคจฉกทุกะ  จบ 
 
             นสรณทุกนโอฆโคจฉกทุกสรณทุกโอฆโคจฉกทุกะ 

      (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๓๒.-๓๗.  โคฆโคจฉกทุกะ)  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย   

                                   ๑.  เหตุปจจยั 
                                         โอฆบท 
           [๑๔๕๐] ๑.  โอฆธรรม  ที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช 
โอฆธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๕๑]  ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
       นสรณทกุนโอฆโคจฉกทุกสรณทุกโอฆโคจฉกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1507 

          นสรณทุกนโยคโคจฉกทุกสรณทุกโยคโคจฉกทุกะ  

  (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๓๘.-๔๓.  โยคโคจฉกทุกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ   

                                   อนุโลมนัย  

                                 ๑. เหตุปจจัย  

                                        โยคบท 
           [๑๔๕๒] ๑.  โยคธรรม  ที่เปนสรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
โยคธรรม  ทีไ่มใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม         

           [๑๔๕๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
       นสรณทกุนโยคโคจฉกทุกสรณทุกโยคโคจฉกทุกะ  จบ 
 
                         นสรณทุกนนีวรณโคจฉกทุกะ 
                            สรณทุกนีวรณโคจฉกทุกะ         

 (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๔๔.-๕๙. นีวรณโคจฉกทุกะ)                 

                                     ปฏิจจวาระ                                                         

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                        นีวรณบท 
           [๑๔๕๔]  ๑. นีวรณธรรม  ที่เปนสรณธรรม  อาศัยธรรม 



ที่ไมใชนีวรณธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1508 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม  

           [๑๔๕๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ  
     นสรณทกุนนิวรณโคจฉกทุกสรณทุกนีวรณโคจฉกทุกะ  จบ 
 
                          นสรณทุกนปรามาสโคจฉกทุกะ 
                            สรณทุกปรามาสโคจฉกทุกะ 

 (๑๐๐. สรณทุกะ  ๕๐-๕๔.  ปรามาสโคจฉกทุกะ)                         

                                      ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                       ปรามาสบท 
           [๑๔๕๖] ๑.  ปรามาสธรรม  ที่เปนสรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชปรามาสธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๕๔๗]  ในเหตุปจจัย  มี  ๑  วาระ  ฯลฯ 
  นสรณทุกนปรามาสโคจฉกทุกสรณทุกปรามาสโคจฉกทุกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1509 

               นสรณทุกนสารมัมณทุกสรณทุกสารัมมณทุกะ  

            (๑๐๐.  สรณทุกะ   ๕๕.  สารัมมณทุกะ) 
                                       ปฏิจจวาระ  

                                       อนุโลมนัย   

                                       เหตุปจจัย 
                                     สารัมมณบท 
           [๑๔๕๘] ๑.  สารมัมณธรรม   ที่เปนอรณธรรม   อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสารัมมณธรรม  ทีไ่มใชสรณธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
มี ๑ วาระ 
 

                                    อนารัมมณบท 
           [๑๔๕๙] ๑.  อนารัมมณธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนารมัมณธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  อนารมัมณธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรม  
ที่ไมใชอนารมัมณธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๖๐]  ในเหตุปจจัย มี  ๒  วาระ  ฯลฯ 
            นสรณทุกนสารัมมณทุกสรณทุกสารัมมณทุกะ  จบ  
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                นสรณทุกจิตตทุกสรณทุกจิตตทุกะ    

          (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๕๖.  จิตตทุกะ) 
                                 ปฏจิจวาระ  

                                  อนุโลมนัย 
                                ๑. เหตุปจจัย 
                                     จติตบท 
           [๑๔๖๑] ๑. จิตตธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
จิตตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
                         ๒.  จิตตธรรม ที่เปนสรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
จิตตธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                   การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๖๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
                 นสรณทุกนจิตตทุกสรณทุกจิตตทุกะ  จบ 
 
                   นสรณทุกนเจตสิกทุกสรณทุกเจตสิกทุกะ 

               (๑๑๐.  สรณทุกะ  ๕๗.  เจตสิกทุกะ) 
                                   ปฏิจจวาระ   

                                   อนุโลมนัย  

                                ๑.  เหตุปจจัย 
                                    เจตสิกบท 



           [๑๔๖๓] ๑.  เจตสิกธรรม     ที่เปนอรณธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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                         ๒.  เจตสิกธรรม     ที่เปนสรณธรรม     อาศัยธรรม 
ที่ไมใชเจตสิกธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
 

                การนับจํานวนวาระในอนุโลม           

           [๑๔๖๔]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
        นสรณทุกนเจตสิกทุกสรณทุกเจตสิกทุกะ  จบ         
 
                     นสรณทุกนจิตตสัมปยุตตทุกะ 
                        สรณทุกจติตสัมปยุตตทุกะ 

    (๑๐๐.  สรณทุกะ   ๕๘.  จิตตสัมปยุตตทุกะ) 
                                  ปฏิจจวาระ 
                                   อนุโลมนัย  

                                  ๑. เหตุปจจยั 
                              จิตตสัมปยุตตบท 
           [๑๔๖๕] ๑.  จิตตสัมปยุตตธรรม    ที่เปนอรณธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
                         ๒.  จิตตสัมปยุตตธรรม    ที่เปนสรณธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชจิตตสัมปยุตตธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย   มี ๒ วาระ 
      นสรณทกุนจิตตสัมปยุตตทุกสรณทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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       นสรณทุกนจิตตสังสัฏฐทุกสรณทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ   

        (๑๐๐.  สรณทุกะ  ๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                  จิตตสังสัฏฐบท 
           [๑๔๖๖] ๑.  จิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนอรณธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม   เกดิขึ้น    เพราะเหตุ 
ปจจัย                                                      
                         ๒.  จิตตสังสัฏฐธรรม  ที่เปนสรณธรรม อาศัยธรรม 
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๖๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ฯลฯ 
         นสรณทุกนจิตตสังสัฏฐทุกสรณทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ  จบ  
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                       นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ   
                         สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 

(๑๐๐.  สรณทุกะ  ๘๓.  ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ)  

                                        ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
                            ทัสสเนนปหาตัพพบท 
           [๑๔๖๘] ๑.  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม      ที่เปนสรณธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม       ที่ไมใชสรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๔๖๙]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
 

                              ทัสสเนนปหาตัพพบท   

           [๑๔๗๐] ๑.  ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม  ทีเ่ปน 
อรณธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชธรรม   ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๗๑]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
  นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกสรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  จบ  
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                นสรณทุกนสอตุตรทุกสรณทุกสอุตตรทุกะ   

             (๑๐๐.  สรณทุกะ   ๙๙.   อุตตรทุกะ) 
                                     ปฏิจจวาระ  

                                      อนุโลมนัย   

                                     ๑. เหตุปจจัย 
                                       สอุตตรบท   

           [๑๔๗๒] ๑.  สอตุตรธรรม ทีเ่ปนอรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชสอุตตรธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๗๓]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ 
           สหชาตวาระก็ดี    ปจจยวาระก็ดี     นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 

                                          ปญหาวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจัย 
                                            สอุตตรบท 
           [๑๔๗๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชสอตุตรธรรม   ที่ไมใชสรณธรรม 
เปนปจจัยแกสอุตตรธรรม  ที่เปนอรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย  มี  ๑  วาระ.  
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                               ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๑๔๗๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชสอตุตรธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
เปนปจจัยแกสอุตตรธรรม ที่เปนอรณธรรม ดวยอาํนาจของอารัมมณ-  
ปจจัย  มี  ๑ วาระ.  
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๑๔๗๖]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ   ในอารมัมณปจจัย  มี  ๑ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
 

                                        ปจจนียนัย  

                             การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๑๔๗๗] ๑.  ธรรมที่ไมใชสอตุตรธรรม    ที่ไมใชสรณธรรม 
เปนปจจัยแกสอุตตรธรรม ที่เปนอรณธรรม ดวยอาํนาจของอารัมมณ 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย    ดวยอํา- 
นาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๔๗๘]  ในนเหตุปจจัย  มี  ๑ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ 
                                                    ฯลฯ  
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                                   อนุโลมปจจนียนัย    

              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๔๗๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี  ๑ วาระ . . . ฯลฯ 
 

                                    ปจจนียานุโลมนัย   

                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๔๘๐]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ...  ฯลฯ 
           ปญหาวาระในกุสลติกะ  ฉันใด   พึงใหพิสดาร  ฉันนั้น. 
 

                                           ปจจยวาระ    

                                            อนุโลมนัย  

                                           ๑. เหตุปจจัย     

                                             อนุตตรบท 
           [๑๔๘๑] ๑. อนุตตรธรรม  ที่เปนอรณธรรม  อาศัยธรรม 
ที่ไมใชอนุตตรธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
 

                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๘๒]  ในเหตุปจจัย มี  ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.  
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                                      ปญหาวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                  ๑. อนันตรปจจัย  

                                        อนุตตรบท 
           [๑๔๘๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนตุตรธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
เปนปจจัยแกอนุตตรธรรมท่ีเปนอรณธรรม   ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย  ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม   

           [๑๔๘๔]  ในอนนัตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในสมันนตรปจจัย  มี  ๑ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี  ๑  วาระ    ในอาเสวนปจจัย 
มี ๑  วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี  ๑  วาระ    ในนัตถ-ิ 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๑  วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๑  วาระ. 
 

                                          ปจจนียนัย   

                             การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๑๔๘๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชอนตุตรธรรม  ที่ไมใชสรณธรรม 
เปนปจจัยแกอนุตตรธรรม   ที่เปนอรณธรรม    ดวยอํานาจของอุป- 
นิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชอนุตตรธรรม  ที่ไมใชอรณธรรม 
เปนปจจัยแกอนุตตรธรรม  ที่เปนอรณธรรม    ดวยอํานาจของอุป- 
นิสสยปจจัย.                                                     
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                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ   

           [๑๔๘๖]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ  ฯลฯ    ในโน- 
อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
 

                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๔๘๗]  เพราะอุปนิสสยปจจัย  ในนเหตุปจจัย  มี  ๒  วาระ...ฯลฯ  
           [๑๔๘๘]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๒ วาระ...  ใน 
ปุเรชาตปจจัย มี  ๑ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           ปญหาวาระในกุสลติกะ  ฉันใด  พึงใหพิสดาร  ฉันนั้น. 
                       นสรณทุกนสอุตตรทุกสรณทุกสอุตตรทุกะ จบ 
                                  ปจจนียานุโลมทุกทุกปฏฐาน  จบ 
                                      ปจจนียานุโลมปฏฐาน  จบ         
ปฏฐาน  ต้ังแตอนุโลมทุกติกปฏฐาน  จนจบ  มีประมาณ  ๓๐ ภาณวาร 
                                      ปฏฐานปกรณ  จบบริบูรณ 
                                          พระอภิธรรมปฎก  จบ          
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                                        คําอนุโมทนา  

                             อนึ่ง  ขอเทพเจาท้ังปวงจงอนุโมทนา  
                   บุญสมบัติ    ที่ขาพเจาท้ังหลายกอสรางแลว 
                   ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี     เพ่ือความสําเร็จ 
                   แหงสมบัติทัง้ปวง 
                             ขอสรรพสัตวผูถึงความทุกข  จงเปน 
                   ผูไมมีความทุกข   ผูถึงภัย  จงเปนผูไมมีภัย 
                   ผูถึงความโศก   จงเปนผูไมมีความโศก   จง 
                   บรรลุธรรมอันเกษม 
                             พระพุทธเจาท้ังปวง และพระปจเจก- 
                   พุทธเจาท้ังหลาย      ทรงบรรลุธรรมใดเปน 
                   กําลัง     ขาพเจาจะประกอบการรักษาธรรม 
                   อันเปนกําลังเหลาน้ันไว   ดวยเดชแหงธรรม 
                   โดยประการท้ังปวง.  
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                       อรรถกถาปจจนยีานุโลมปฏฐาน  

           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงปฏฐานท่ีชื่อวา    ปจจนยีานุโลม     เพราะเปนทั้ง 
ปจจนียะและอนุโลมแหงธรรมทั้งหลาย     ดวยอํานาจการปฏิเสธปจจัยธรรม 
ในธรรมท้ังหลาย    มีกุศลธรรมเปนตน    (แต)  ไมปฏิเสธ    ความเปนอกุศล  
เปนตนแหงปจจยุปปนนธรรม  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคําวา    นกุสล  
ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล   ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา  เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงหามความท่ีกุศลเปนปจจัย 
ดวยคําวา  นกุสล   ธมมฺ   ปฏิจฺจ   ทรงอนุญาตการเกิดข้ึนแหงอกุศล    ดวย 
คําวา  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  จริงอยู  ทีช่ื่อวา   นกุสล ธรรมที่ไมใช 
กุศล   ก็ไดแกอกุศลหรืออัพยากตะน่ันเอง.    และ   กุศล   ชื่อวา  ทํา  นกุศล 
คือ  ธรรมที่ไมใชกุศล  นัน้ใหเปนสหชาตปจจัยเกิดข้ึน ยอมไมมี เพราะฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแตงคําวิสัชนาดวยอํานาจอกุศลและอัพยากตะ.  ในขอ 
นั้นผูศึกษาพึงทราบวิสัชนา  อาศัย  นกุศลธรรม  อยางนี้คือ   ขันธ  ๓  และ 
รูปท่ีมีจิตเปนสมุฏฐาน  อาศัยอกุศลขันธหนึ่งเกดิขึ้น. 
           สวนปญหานี้วา  อัพยากตธรรมยอมเกิดขึน้เพราะเหตุปจจัย   ทรง 
วิสัชนาไวเสร็จแลววา    ขันธ  ๓  และรูปมีจิตเปนสมุฏฐาน    อาศัยขันธหนึ่ง 
อันเปนวิปากาพยากตะและกิริยาพยากตะเกิดข้ึน.  ในปญหาทัง้หมด  ปญหาท่ียัง 
ไมไดวิสัชนายอมมีวิสัชนาที่เหมาะสมแกเนื้อความ    และปญหาที่มีวิสัชนาแลว 
มีวิสัชนาอันมาแลวในบาลีนั่นเอง    กวิ็ธีนับประเภทแหงวาระ    และนับปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1521 

ในติกะและทุกะหน่ึง ๆ ทั้งหมด    ผูศึกษาพึงทราบตามแนวแหงนัยอันขาพเจา 
กลาวไวแลวในหนหลัง.                
           ก็นัย  ๖ ในธัมมปจจนียานุโลมปฏฐาน  อันทานแสดงไวแลวดวยคาถา 
ซึ่งพระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาวา 
                             นัย  ๖ ในปจจนียานุโลม  คือ  ติก- 
                   ปฏฐานอันประเสริฐ    ทกุปฏฐานอันสูงสุด 
                   ทุกติกปฏฐาน  ติกทุกปฏฐาน  ติกติกปฏฐาน 
                   และทุกทุกปฏฐาน  ลกึซึง่นัก   ดังนี้. 
เปนอันขาพเจาแสดงแลวดวยคํามีประมาณเทาน้ี    ก็ในอธิการน้ีผูศึกษาพึงทราบ 
 ิปจจนียานุโลมปฏฐาน   อันประดับดวยนัย   ๒๔   โดยปรยิายหนึ่งคือ   ใน 
ปฏฐานหนึ่ง ๆ วาดวยอํานาจแหงปจจัย   มีอยางละ  ๔ นัย  มีอนุโลมนัยเปนตน 
ดวยประการฉะน้ี. 
                              อรรถกถาปจจนียานุโลมปฏฐาน  จบ  
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                                 ปรโิยสานวรรณนา 
                               อรรถกถาทายปกรณ 
           ในปฏฐาน ๔ มีธมัมานุโลมปฏฐานเปนตน  มีนัย ๙๖ คือ ในปฏฐาน   
หน่ึง ๆ   มีอยางละ  ๔ นยั  ดวยประการฉะน้ี     บรรดาปฏฐานเหลาน้ันผูศึกษา 
พึงทราบ   มหาปกรณที่ชือ่วาสมันตปฏฐาน   อันประกอบดวยนัย  ๒๔  นี ้ 
ดวยอํานาจแหงนัยทั้งหลาย  มีติกทุกปฏฐาน  เปนตนนั่นเอง  ในปฏฐานหนึ่ง 
อยางละ ๖ นัย   โดยไมตองรวมเอานัยแหงปจจัยเขาดวย. 
           สวนอาจารยบางพวกต้ังมาติกาแหงอารมณ โดยนัยวา   กุสลารมฺมโณ 
ธมฺโม   อกุสลารมฺมโณ   ธมฺโม  เปนตนแลว   แสดงอารัมมณปฏฐานโดยนัย 
เปนตนวา      ธรรมที่มกีุศลเปนอารมณเปนปจจัยแกธรรมท่ีมกีุศลเปนอารมณ 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัยดังน้ีแลว     ยกปฏฐานชื่อวา    ผัสสปฎฐาน     ข้ึน 
แสดงดวยอํานาจแหงผัสสะเปนตนอีก       แตขอน้ันไมปรากฏท้ังในบาลีและ 
อรรถกถา  เพราะฉะน้ันขาพเจาจึงไมวิจารณไวในที่นี้   ก็ในอรรถกถานี้  ผูศกึษา 
พึงทราบวาขาพเจาอธิบายเฉพาะบาลีที่ยกข้ึนสูสังคีติแลวเทาน้ัน. 
                             ก็ดวยกุศลเจตนามีประมาณเทาน้ี 
                   ของขาพเจา   หมูสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน    ผู 
                   สรางกุศลเปนตน      ลุมหลงแลวในปจจยา 
                   การใด    ยอมไมลวงเลยสงสารอันแออัดไป 
                   ดวยความทุกขเปนอเนกประการ  พระศาสดา  
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                   ผูเปนครูแหงโลก  ฉลาดในการจําแนกปจจัย  
                   ทรงอาศัยปจจยาการนั้นอันละเอียดลึกซึ้ง 
                   ยิ่งนัก    เปนภูมิเปนที่แลนไปแหงพุทธญาณ  
                   อันตางโดยธรรมมีกุศลเปนตน     ทรงตั้ง 
                   พระทัยแนวแน ประกาศพระอภิธรรมปกรณ 
                   ที่ ๗  ชื่อวา  ปฏฐานใด  ใหพิสดารดวยนัย 
                   ทั้งหลาย    อนักุลบุตรพึงเขาถึงดวยญาณวิถี 
                   ตาง ๆ  ขาพเจาไมละแลวซ่ึงวาทะแหง 
                   อาจารยทั้งหลาย       ชาวสีหลผูเปนวิภัชวาที  
                   ไดเริ่มไวดีแลวดวยศรัทธา       ซึ่งอรรถกถา 
                   แหงปฏฐานน้ัน    โดยปราศจากอันตราย  ใน 
                   เมื่อโลกกําลังมีอันตรายมากมาย    อรรถกถา 
                   นี้ประกาศอรรถแหงปฏฐานปกรณอัน 
                   ประเสริฐท้ังส้ิน จบลงดวยญาณวาร ๑๔  ภาณ- 
                   วารถวนในวันนี้   ฉันใด   ขอความดําริอันดี 
                   งานท้ังปวงของชนเปนอันมาก   จงถึงความ 
                   สําเร็จเร็วพลัน  ฉันนั้น. 
                             อรรถกถาแหงพระอภิธรรม  ๗ ปกรณ 
                   แมทั้งส้ิน  อนัพระผูมีพระภาคเจาผูเปนที่พ่ึง 
                   แหงสัตวโลก   เปนเทพย่ิงกวาเทพ   ไดทรง 
                   แสดงแลวท่ีเทวบุรีในเทวโลก   จบแลวดวย 
                   คํามีประมาณเทาน้ี.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๗ - หนาท่ี 1524 

                             ขาพเจาแตงอรรถกถาน้ันใหจบลง   
                   เพ่ือใหพระธรรมดํารงอยูยั่งยืนนาน   ใหถึง 
                   แลวซ่ึงกุศลอันใด   ดวยอานุภาพแหงกุศล 
                   นั้น   ขอสัตวผูมีปราณทั้งปวงจงรูธรรมอัน 
                   นํามาซึ่งความสุข    แหงพระสัมพุทธเจา 
                   ผูเปนพระสัทธรรมราชาแลว   จงบรรลุซึ่ง 
                   พระนิพพาน    อันไมมีความโศกความ 
                   คับแคนใจ   เปนความสุขท่ีสูงสุด   ดวยการ 
                   ปฏิบัติสะดวกหมดจด 
                             ขอพระสัทธรรมจงต้ังอยูสิ้นกาลนาน 
                   ขอสัตวทั้งหลายท้ังปวงจงเปนผูเคารพใน 
                   ธรรม   ขอฝนจงตกตองตามฤดูกาล   พระ- 
                   ราชาผูดีงามแตเกากอน   ไดรักษาปวงชน 
                   โดยธรรมฉันใด    ขอพระราชาพระองคนี้ 
                   จงรักษาปวงชนนี้โดยธรรม   เหมือนโอรส 
                   ของพระองคฉันนั้น   แล. 
          อรรถกถาแหงปกรณ  ชื่อวา  มหาปฏฐาน  จบบริบูรณ       
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                             พระเถระผูมีนามอันครูทั้งหลายถือเอา  
                   แลววา  พุทธโฆสะ  ผูมคีวามรูหมดจด  ไพบูลยประดับ 
                   ดวยศรัทธา  ความรู  และความเพียร    อันหมดจดอยาง  
                   ยิ่ง    ผูรุงเรืองดวยธรรมเปนเหตุเกิดแหงความดี    มีศีล 
                   อาจาระ     ความซ่ือตรง      และความออนโยนเปนตน 
                   สามารถหยั่งลงสูชัฏ    คือลัทธิของตนและลัทธิของผูอ่ืน 
                   ประกอบดวยความเฉียบแหลมดวยปญญา    มีความรูไม 
                   ติดขัดในสัตถุศาสน       ตางโดยปริยัติ      คือปฎกสาม 
                   พรอมท้ังอรรถกถา    เปนนักไวยากรณใหญ   ประกอบ 
                   ดวยความงามแหงถอยคํา    ทั้งออนหวานและกวางขวาง 
                   เปลงออกไดคลอง      กอใหเกิดกรณสมบัติ       มวีาทะ 
                   ประเสริฐถูกตอง   คนอ่ืนเขาใจงาย   เปนกวีใหญ   แวด 
                   ลอมดวยปฏสิัมภิทาอันแตกฉาน   เปนผูประดับวงศแหง 
                   พระเถระผูอยูในมหาวิหารท้ังหลาย      ผูซึ่งเปนประทีป 
                   แหงเถรวงศ      มีความรูอันต้ังมั่นดีแลวในอุตริมนุษย- 
                   ธรรม   อันประดับดวยคุณตางโดยคุณมีอภิญญา ๖ เปน 
                   ตน   แวดลอมดวยปฏิสัมภิทาเปนตน   ไดแตงอรรถกถา 
                   อภิธรรมปฎกแมทั้งสิ้นนี้    จบแลว.  
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                              ขออรรถกถานี้    จงดํารงอยูในโลก 
                   แสดงนัยแกกุลบุตรท้ังหลาย        ผูแสวงหา  
                   ธรรมเปนเครื่องไถถอนจากโลก    ตราบเทา  
                   ที่พระนามวา  "พุทโธ"  ของพระโลกเชษฐ 
                   แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  มีพระทัยอัน 
                   หมดจด  คงท่ี  ยังเปนไปอยูในโลก. 
                                อรรถกถาทายปกรณ  จบ 
อรรถกถาปญจปกรณ  มธีาตุกถาเปน  ชื่อปรมัตถทีปนี  จบบรบิูรณ 


